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POVZETEK

Diplomsko delo zajema vsebino in poznavanje praznikov, praznovanj ter svetnikov na
Zasebni katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Ljubljani. Pri tem sem se omejila na
jesenski in zimski letni čas ter na ožji izbor svetnikov v tem obdobju. Osredotočila sem se na
vse praznike in praznovanja, ki jih praznujemo v Sloveniji od začetka meseca septembra do
konca februarja ter izbrala tiste svetnike, ki se najbolj pogosto obeležujejo pri nas.
V empiričnem delu sem izvedla anketiranje (anketni vprašalnik) med učenci od 3. do 5.
razreda osnovne šole Alojzija Šuštarja. Želela sem ugotoviti, kako dobro poznajo to tematiko
(oziroma, katere praznike in svetnike učenci najbolje poznajo, katere značilnosti poznajo ob
določenih praznikih in kaj vedo o posameznih svetnikih). Predstavila sem rezultate ankete,
analizirala odgovore učencev in jih predstavila grafično.
Poleg tega sem v empiričnem delu diplomske naloge namenila še nekaj besed zgodovini
oziroma ustanovitvi Zasebne katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja v Ljubljani.

Ključne besede: prazniki, praznovanja, svetniki, poznavanja pri učencih, zgodovina OŠ
Alojzija Šuštarja, anketni vprašalnik, raziskava, 3. - 5. razred.

ABSTRACT

My Diploma work contains literature and the knowledge of festivals, celebrations and Saints
at Private Catholic Alojzij Sustar primary school of in Ljubljana. My research has been
focused on autumn and winter time of the year and on a narrower selection of Saints within
that time. I have focused on all festivals and celebrations we celebrate in Slovenia from the
beginning of September to the end of February. I have selected those Saints, who are
recognized in our area the most.
For the empirical part of my diploma I have carried out interviews with a survey
questionnaire. This questionnaire was given to the students from 3rd to 5th class of Alojzij
Sustar primary school. I wanted to find out how much they knew about the subject, which
festivals and Saints students knew about, which speciality links them to a certain festival and
what they knew about certain Saints. The results of the survey are described, students'
answers analysed and presented graphically.
In the second part of my research some paragraphs are dedicated to the history and
establisment of Private Catholic primary school of Alojzij Sustar in Ljubljana.

Key words: festivals, celebrations, Saints, student knowledge, history of Alojzij Sustar
primary school, survey questionnaire, research, 3rd to 5th class.
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1 UVOD
Tudi poznavanju praznikov in praznovanj moramo dajati na osnovnih šolah svoj pomen.
Pomembno je, da učence seznanimo z vsebinami posameznih praznikov in praznovanj ter da
se obeležujejo oziroma omenjajo v času koledarskega leta. Seveda se z napredovanjem v višje
razrede temu posveča vedno globlji pomen.
V diplomskem delu se bom osredotočila na praznike in praznovanja v jesenskem času, to je
od meseca septembra do novembra in v zimskem času, od meseca decembra do vključno
meseca februarja. Za tako razdelitev sem se odločila na podlagi prebrane raznovrstne
literature več različnih avtorjev – Damjana Ovsca, Nika Kureta, Janeza Bogataja in Slavke
Ilich. Namenoma pa sem zajela le ta dva letna časa, ker imata že ta dva veliko število
praznikov in praznovanj - če bi namreč obravnavala vse štiri letne čase, bi bilo vsebinsko vse
skupaj preobsežno. Zajela pa sem praznike, ki smo jih oziroma jih bomo praznovali v času
letošnjega šolskega leta. To poudarjam predvsem zaradi krščansko premakljivih cerkvenih
praznikov.
Ker sem si za izvedbo svoje naloge izbrala zasebno katoliško osnovno šolo, sem se odločila,
da poznavanju praznikov dodam še poznavanje svetnikov v tem obdobju. Glede na to, da so
svetniki označeni za prav vsak dan v letu, sem se odločila za ožji izbor svetnikov in se
dokončno omejila na število sedem. Izbrala sem tiste, ki se dejansko še danes obeležujejo in
so del slovenske kulturne dediščine; ti so sv. Kozma in Damijan, sv. Martin, sv. Miklavž, sv.
Štefan, sv. Silvester, sv. Neža in sv. Valentin. Iz lastnih izkušenj verjamem in vem, da na tej
osnovni šoli omenjajo tudi druge svetnike, ki jih jaz v svojem delu ne bom omenjala, vsaj v
teoretičnem delu ne. Na tej šoli sicer uporabljajo enake učne načrte kot na ostalih javnih
osnovnih šolah, vendar dajejo iz verskega vidika poleg praznikov tudi določenim svetnikom
poseben pomen, česar sicer ne zasledimo v samih učnih načrtih. Za učence to pomeni samo
dodatno znanje in v veliki večini so zainteresirani za to ali pa so seznanjeni s tem že od prej –
od staršev, starih staršev ipd. Zato me še posebej zanimajo ugotovitve, pridobljene na podlagi
analize anketnih vprašalnikov za učence, iz česar bom lahko oblikovala jasno sliko
poznavanja svetnikov in pa tudi praznikov ter praznovanj na tej šoli.
Osnovno šolo Alojzija Šuštarja sem si izbrala iz posebnega razloga. V četrtem letniku študija
na Pedagoški fakulteti sem tu opravljala samostojno enomesečno pedagoško prakso v drugem
razredu. Ker so bili z mojim delom zadovoljni, so me konec lanskih poletnih počitnic povabili
k ponovnemu sodelovanju. Opravljala sem delo v podaljšanem bivanju v skoraj vseh njihovih
razredih in tu in tam nadomestila tudi delo razrednih učiteljic. Od začetka letošnjega šolskega
leta pa delam na šoli kot učiteljica v podaljšanem bivanju 1. B razreda.
Že od vsega začetka delovanja na tej šoli je moja želja, da bi morda malce bolje spoznala
učenčevo vedenje na določenih področjih. Izkoristila sem priložnost in se tako odločila, da za
obravnavo teme moje diplomske naloge vključim prav te učence in tako od njih dobim sliko
oz. predstavo o tem, v kolikšni meri so seznanjeni s tematiko poznavanja praznovanj in
svetnikov v jesenskem in zimskem času.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA

Vsi praznujemo, vsi se veselimo praznikov, a o njih navadno le malo vemo.
Še danes imamo ljudje, hote ali nehote, do praznika in praznovanja poseben odnos.1 Ta je v
resnici zelo pomemben, kar kaže na našo povezavo z višjimi vsebinami, samimi seboj,
soljudmi in družbo nasploh.2
Damjan Ovsec pravi, da s praznovanjem praznikov krepimo lastno in skupno samozavest,
vendar se le-ta še bolj krepi, če vsaj malo vemo, zakaj pri posameznih praznikih in
praznovanjih gre.3
Starim Latincem je vacuus pomenil prazen – v prenesenem pomenu besede dela prost dan. Za
slovenščino in večino slovanskih jezikov velja enaka razlaga: prazniki so že od nekdaj dela
''prazni'' dnevi, ki pa imajo poleg tega skupnega pomena še vsak svoje posebno ozadje, svojo
zgodbo.4
Nekateri prazniki so pomembnejši od drugih, ali so bili svoj čas bolj v časteh, kot so
dandanašnji. Obenem tudi marsikateri nekdanji praznik ni več zapisan v koledarju, a se ga
ljudje kljub temu spominjajo. Nekaj praznikov pa je novih, ki jih naši predniki niso poznali in
slavili.5
Večina tradicionalnih praznikov ima izvor v religiji; ali gre za čaščenje bogov in boginj, ali za
čaščenje naravnih pojavov. Zgodnja verovanja so močno povezana z naravo v vseh njenih
pojavnih oblikah in manifestacijah. Kasneje so le-te začela predstavljati božanstvo, vendar je
bilo tudi njihovo vedenje lahko zelo nepredvidljivo in zavajajoče. Prazniki so bili priložnost
za izpolnjevanje bistva obredov, ki bi jih lahko imenovali tudi ''postrežba bogov''. Bili so
obdobje kontakta, povezave z višjimi silami in ''ritmi narave''.6
V današnjih modernih in urbaniziranih družbah težko razumejo, kako so bile starejše
civilizacije popolnoma odvisne od narave. Sezonske spremembe s ''smrtjo'' vegetacije,
koncem zalog hrane in podobnim, so na človeka izjemno močno vplivale. Razumeti moramo
njihovo vneto in travmatično čakanje na spomladansko obnovitev življenja, kar je spremljal
strah, da se le-ta ne bo več pojavila.7
Velika drama smrti in ponovnega rojstva je bila tako vitalni del življenja, pravzaprav glavna
človekova preokupacija – iz tega so potem nastali zgodnji miti in prazniki. Mnogi prazniki so
1

Damjan Ovsec, Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu (dalje: D. Ovsec, Velika knjiga
o praznikih), Ljubljana 1994, str. 7.
2
Damjan Ovsec, Prazniki in praznovanja (dalje: D. Ovsec, Prazniki in praznovanja) v: Gea, letn. 12, Ljubljana
2002, str. 15.
3
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 7.
4
Slavka Ilich, Po praznikih diši (dalje: S. Ilich, Po praznikih diši), Ljubljana 2007, str. 7.
5
Prav tam.
6
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 11.
7
Prav tam.
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bili preprosto obredne imitacije naravnih tokov (dogajanj v naravi), tesno povezane z njenimi
cikli. Prošnje, rotenje, pozivi k naravnim silam, ki so nadzirale ciklične ritme in spremembe
letnih časov, so nastale povsem spontano.8
Praznik je, kot pravi Ovsec, ''napolnjen'' z različnimi obredi. Ti so bili v arhaičnih družbah še
posebej zapleteni. Obredi in rituali so imeli namen ustvariti stanje enotnosti in harmonije,
tako znotraj določene družbe, iz katere so izvirali, kot zunaj nje, torej s širšim kozmičnim
redom. Vsi so dajali, tako samemu praznovanju kot vsem sodelujočim, poseben poudarek,
dostojanstvo. Na praktični ravni so vpletle posameznika v družbeno in lokalno. V obredih in
družbenih ritualih so bile verske in posvetne vsebine formalizirane in urejene.9
Danes so si praznovanja po vsem svetu zelo podobna. Geografske in klimatske razlike so
sicer vplivale na kulturne razlike, tako da imajo boštva različna imena, a so si zvečine
nenavadno podobna, saj so človeški problemi in preokupacije na eni strani, in človeški odnos
do narave in nadnaravnega na drugi, to sorodnost hočeš nočeš neposredno narekovali.
Sodelovanje z naravo pa ni bilo le preokupacija podeželja, ampak tudi trgov in mest, saj so
bila ta še v prejšnjem stoletju večinoma majhna.10
Večina praznikov oziroma oblik praznovanja vključuje nekakšno obliko drame, opisuje svete
zgodbe, mite in dogodke v življenju raznih boštev in herojev ter uči in daje moralne napotke.
Prazniki so pogosto dramatiziran mit, prirejen ljudskemu razumevanju.11

2.2

SVETNIKI

V prvih stoletjih Cerkev upravno ni bila tako urejena, da bi za ugotavljanje mučeništva ali
svetosti imela posebne postopke. V tistih časih je bil ključen glas ljudstva. Ko je določen
kandidat umrl zaradi pričevanja za vero v Jezusa Kristusa, je postal mučenec. Občestvo je živ
spomin nanj ohranjalo po smrti. Mučeništvo v Cerkvi je bilo posebej aktualno do leta 313, saj
je bilo do tedaj krščanstvo uradno prepovedano, kristjani pa so bili preganjani. Zgodovinske
in druge danosti v nekaterih okoljih drugod po svetu oz. predvsem po tradicionalno krščanski
Evropi so imele za odkrivanje in priznavanje pojava svetosti več posluha in pogojev, tako da
je do priznavanja kandidatov in njihove beatifikacije oz. kanonizacije tudi dejansko prišlo.
Vsak blaženi, mučenec ali svetnik pozitivno vpliva na narodovo krščansko identiteto in
utrjuje samozavest. Vsak svetnik za kristjana lahko predstavlja zgled, kako je mogoče
osmisliti in živeti življenje po veri.12
Ideal svetništva v Katoliški Cerkvi je Jezus Kristus. Cerkev je skozi zgodovino in tudi danes
za svetnike razglašala tiste, ki so na različne načine sledili njegovemu zgledu. Svetnike
delimo na spoznavalce in mučence. V osnovnem opisu je dodan njihov stan, poslanstvo ali
8

Prav tam.
Prav tam, str. 12.
10
Prav tam, str. 13.
11
Prav tam.
12
http://radio.ognjisce.si/sl/106/aktualno/1438/, 15. 3. 2011.
9
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služba v Cerkvi, npr. apostol, papež, škof, duhovnik, cerkveni učitelj, cerkvena učiteljica,
puščavnik, opat, opatinja, redovni ustanovitelj, redovna ustanoviteljica, redovnik, redovnica,
misijonar, misijonarka, mistik, spokornik, vzgojiteljica itn.13
Mučenec je tisti, ki je pretrpel mučeniško smrt iz sovraštva do vere, ki je smrt prostovoljno
sprejel, ni pa je iskal. Vsi ostali so spoznavalci. Razglasitev za mučenca je za verujoče
spodbuda za zvesto in reflektirano osebno življenje po veri, kot tudi potrditev, da se tudi
najresnejših in najzahtevnejših preizkušenj zaradi vere ni potrebno bati. Darovanje življenja
ali smrt zaradi neomajnega zaupanja v Jezusa Kristusa lahko dojamemo in razumemo samo v
moči in milosti vere.14
Za blaženega je razglašen katoliški vernik, ki je v svojem življenju pokazal nadpovprečne
krščanske kreposti ali prestal mučeništvo iz sovraštva do vere oz. lastnosti v tesni povezanosti
z vero in je zaradi tega postavljen za zgled krščanskega življenja vernikom na ravni krajevne
Cerkve oziroma posamezne škofije ali redovne skupnosti.15
Osnova za začetek postopka razglasitve za svetnika je sluh svetosti oz. mučeništva, to je živa
zavest med verniki o kandidatovih izrednih krepostih oziroma mučeništvu ter samoiniciativno
iskanje priprošnje pri svetniškem kandidatu v različnih življenjskih potrebah. Pobudnik za
začetek postopka je lahko kdorkoli, za njegov potek pa je pristojna škofija, na območju katere
je kandidat umrl.16
Pot do razglasitve kandidata za svetnika je dolga. Ko krajevni škof ugotovi, da je kandidat
živel in pričeval za vero v Kristusa na izreden način, dovoli uradni začetek postopka, v
katerem se zbere dokazno gradivo, na osnovi katerega je mogoče dokazati in dodatno
utemeljiti sledi svetosti v času kandidatovega življenja. Škof imenuje tudi postulatorja, ki vodi
proces, ta pa lahko traja tudi več let ali celo desetletij. Postulator je predstavnik tistega, ki
predlaga začetek postopka, zbira gradivo, predlaga priče itd. V večini primerov ga ob pomoči
sodelavcev cerkvenega sodišča vodi škofov delegat. Ko se postopek zbiranja dokaznega
gradiva na škofijski ravni konča, gradivo preuči Kongregacija za zadeve svetnikov.17
Kandidat oziroma Božji služabnik, za katerega je bila ugotovljena nadpovprečna stopnja
kreposti, je razglašen za blaženega, ko se na njegovo priprošnjo zgodi in tudi dokaže čudež,
kar pomeni, da se določenemu verniku, ki se v molitvi priporoča izbranemu kandidatu na
njegovo priprošnjo pri Bogu zgodi čudež. Pogosto gre za ozdravitev neozdravljive bolezni.
Zdravniki v takih primerih izdajo strokovno mnenje, v katerem pojasnijo, da se je razplet
bolezni končal po nerazložljivem poteku dogodkov. Tovrstno mnenje preveri pristojna

13

Prav tam.
Prav tam.
15
Prav tam.
16
Prav tam.
17
Prav tam.
14
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komisija na omenjeni kongregaciji. Če le-ta ugotovi, da je šlo za nadnaraven poseg, je to
zadosten razlog za beatifikacijo.18
Za razglasitev za svetnika je po tem, ko je nekdo že razglašen za blaženega, potreben dodatni
čudež. Pri vsem tem je pomembno, da so med verujočimi v živem spominu kandidatove
izredne lastnosti in da se k njemu obračajo v molitvi oziroma ga prosijo za posredovanje pri
Bogu. Pri kandidatih, za katere se je v postopku dokazovalo mučeništvo oziroma smrt zaradi
vere, za razglasitev za blaženega ni potreben čudež, saj je že sama mučeniška smrt zgovorno
znamenje. Za razglasitev blaženega mučenca za svetnika pa je v nadaljevanju postopka
potreben čudež.19

2.3

PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V JESENSKEM IN ZIMSKEM ČASU

2.3.1 Dan vrnitve Primorske k matični domovini – 15. september
Pariška mirovna pogodba, podpisana 10. februarja 1947, je stopila v veljavo 15. septembra
istega leta. Besedilo pogodbe, ki je bilo pred tem usklajeno na zasedanju Sveta zunanjih
ministrov v New Yorku konec leta 1946, je podpisalo 21 držav. S tem pa so se začele priprave
na uresničevanje njenih določb na terenu z vzpostavitvijo meje med Italijo in Jugoslavijo
(Slovenijo) in ustanovitvijo Svobodnega tržaškega ozemlja.20
Z dogodki leta 1947 in podpisom mirovne pogodbe je bila opravljena najpomembnejša etapa
v dolgoletnem boju za priključitev Primorske k matični domovini Sloveniji in državi
Jugoslaviji. 15. september, ki je bil po vročih polemikah pred leti izbran za spominski dan
Primorske in ki je postal eden od simbolnih datumov žilavega in dolgega boja primorskih
ljudi za priključitev k matici, je sedaj državni praznik.21
Na pariški mirovni konferenci so poleg tega, da so Jugoslaviji priključili večji del rapalske
Primorske, za sedem naslednjih let ustanovili nekakšno tamponsko državico, imenovano
Svobodno tržaško ozemlje (STO), razdeljeno na cono A z anglo-ameriško vojaško upravo in
cono B pod Vojaško upravo jugoslovanske armade (VUJA).22
STO je postajalo iz leta v leto večji generator napetosti med Jugoslavijo, ki je predstavljala
komunistično realnost na vzhodnem delu tako imenovane železne zavese, in zahodnimi
zavezniki, ki nikakor niso hoteli prepustiti Italije komunistični nevarnosti, kot se je pisalo. Te
napetosti znotraj STO so kulminirale v letu 1953 s tako imenovano tržaško krizo. Kriza je bila
tako huda, z množico vojakov na obeh straneh meje, da bi kmalu zanetila vojaški spopad
nepredvidljivih razsežnosti. Naslednjo leto je bil podpisan londonski memorandum, ki je cono

18

Prav tam.
Prav tam.
20
Tomo Šajn, Primorska slavila vrnitev (dalje: T. Šajn, Primorska slavila vrnitev), v: Primorske novice, letn. 62,
2008, str. 14.
21
Prav tam.
22
Prav tam.
19
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A s Trstom vred dodelil Italiji, cono B s koprskim in bujskim okrajem pa Jugoslaviji oziroma
Sloveniji in Hrvaški.23
Ko je že kazalo, da so dolgoletni spori presekani in da bosta dve sosednji državi dokončno
uredili svoje mejno vprašanje, pa se je začelo ponovno zapletati. Italijanski parlament je iz
leta v leto odlagal ratifikacijo sporazuma in s tem potrditev razmejitvene črte. Italija je enkrat
uradno, drugič preko različnih nacionalno usmerjenih strank in gibanj razlagala, da gre za
začasno mejo in da je bivša cona B še vedno ozemlje, do katerega imajo sosedje vse pravice.
Potem pa je ''počilo'' in obe državi sta po tajnih pogajanjih obelodanili sporazum, sklenjen v
Osimu pri Anconi, s katerim sta tudi formalnopravno zapečatili mejno vprašanje.24

2.3.2 Dan reformacije – 31. oktober
Dan reformacije je evangeličanski praznik. Prva slovesnost ob dnevu reformacije je potekala
leta 1992 v evangeličanski cerkvi v Puconcih, kjer je sedež največje evangeličanske občine v
Sloveniji. Slavnostni govorniki so poudarjali, da si reformacija takšen praznik tudi zasluži.
Senior slovenske evangeličanske cerkve Ludvik Novak se je spomnil Martina Luthra in
njegovih tez, ki jih je 31. oktobra 1517. leta nabil na vrata wittenberške cerkve, in nadaljnjega
razvoja reformacije in protestantizma, ki sta vero približala preprostemu človeku in obenem
prispevala k nastajanju knjižnih jezikov in oblikovanju nacionalnih kultur. Protestantizem kot
enega od konstitutivnih elementov slovenskega naroda in jezika je opisal tudi nekdanji
predsednik predsedstva republike Slovenije Milan Kučan in poudaril načeli enakosti in
bratstva, ki ju ta vera še zdaj utrjuje.25
Prva omemba praznovanja dneva reformacije v Evangeličanskem listu datira v leto 1989.
Anonimni pisec je tedaj zapisal, da je tedaj praznovanje potekalo ''tiho in neopazno'' – na dan
1. novembra. Imelo je izrazito religiozen pomen, saj je evangeličanska cerkvena občina dobila
rednega slovenskega duhovnika, kar se je zgodilo ''prvič po času reformacije (in
protireformacije)''.26
Po letu 1992 so osrednje proslave potekale v Ljubljani in ne več na vzhodu države, kjer živijo
pripadniki slovenske evangeličanske skupnosti. Obsegale so krajši kulturni program in govor
enega vodilnih funkcionarjev. Državne proslave so praviloma poudarjale kulturni in narodni
pomen reformacije za slovenski narod. Poudarjanje kulturne vloge praznika, ki se povezuje z
razvojem slovenskega jezika, podpira nacionalno vlogo praznika, in s tem povsem zabriše
njegov pomen. O tem pričajo tudi prispevki protestantskih avtorjev, ki pogosto omenjajo, da
se lahko s praznikom identificirajo vsi Slovenci, ne samo evangeličani. Ti celo pomen
Martina Luthra obravnavajo po njegovih kulturnih in duhovnih dosežkih, medtem ko
njegovega religioznega pomena ne omenjajo. Tak poudarek dneva reformacije je po letu 1993
zbudil negativne odzive piscev v katoliškem tedniku Družina. V odsotnosti religioznega
23

Prav tam.
Prav tam.
25
Božidar Jezernik, Sekularne vsebine dveh verskih praznikov (dalje: B. Jezernik, Sekularne vsebine dveh verskih
praznikov), v: Traditiones 39/2, Ljubljana 2010, str. 67.
26
Prav tam.
24
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poudarka državnih proslav dneva reformacije je Drago Ocvirk videl ateizem, v ateizmu pa
negativno ''komunistično'' zapuščino.27
Reformacija je v Sloveniji trajala približno sto let in v tem času se je rodila prva zavest o
slovenski narodni skupnosti.28 Ta dan pa je državni praznik od leta 1992.
Reformacija in z njo protestantsko gibanje je na Slovenskem pustilo neizbrisen pečat. Dala
nam je književnost, šole in prve kulturne ustanove in nam s tem postavila temelje za kulturni
razvoj in napredek slovenskega ljudstva.29

2.3.3 Vsi sveti – 1. november
Praznik je zelo pomemben, to dokazuje osmina, s katero se praznuje, in post na bedenji dan,
ki je v navadi že od 14. stoletja. Na podeželju je bil ta post zelo strog, postili pa so se vernim
dušam v prid.30
Stara vera po vsej Evropi je bila, da so se 1.
novembra ob večernem zvonjenju začele vračati
duše iz vic. Do zvonjenja naslednjega dne so bile
rešene trpljenja. Z zvonjenjem so hoteli rajne
buditi. Nekateri so opazovali luči na grobovih.
Če sveča mirno pokonci gori, so pravili, da je
duša rajnika že v nebesih; če pa plamen nemirno
plapola, se pa še pokori v vicah.31
Na ta dan so ljudje imeli navado okrasiti
grobove z mahom, svečami in cvetjem. To je
Slika 1: Pokopališče v Lescah (foto: K. Rauh)
bilo povezano s predstavami, da se duše umrlih
vračajo in na grobovih opazujejo, kdo jih bo obiskal.32 Ponekod so kadili z brinjem, češ da ta
dim vernim dušam dobro dene. Na večer pred vernimi dušami so postavili na mizo
blagoslovljeno vodo in hleb kruha, ponekod še kozarec vina ter prižgali svetilko, napolnjeno z
oljem. Z blagoslovljeno vodo so se duše ohladile, z oljem so si namazale pekoče rane, lučka
jim je osvetlila zatemnele oči, s kruhom iz domačega žita pa so se okrepčali. Pravili so, da so
jih slišali, ko so prišle; stokale so, ihtele in trkale ali pa so se oglasile kot pojoč plamen v
peči.33

27

Prav tam.
Marjeta Zorec, Slovenski prazniki. Od kresovanja do silvestrovanja (dalje: M. Zorec, Slovenski prazniki),
Ljubljana 2005, str. 28.
29
Prav tam.
30
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 169.
31
Prav tam.
32
Janez Bogataj, Smo kaj šegavi? Leto šeg in navad na Slovenskem (dalje: J. Bogataj, Smo kaj šegavi?), Ljubljana
1998, str. 81.
33
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 169.
28
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Zelo značilna je bila pogostitev vernih duš, ki je bila v navadi skoraj povsod po Sloveniji.
Pripravili so jim pijačo, da so jo prišle popit. V prejšnjih dobah ljudi ni motilo, ko so našli
zjutraj jed in pijačo na mizi nedotaknjeno. Verjeli so, da so bili mrtvi v gosteh, ne da bi se
dotaknili teh darov. Splošna slovenska navada pa je bila tudi, da so ob vseh svetih gospodinje
obdarovale otroke in reveže s posebnimi kruhki, ki so nosili po različnih krajih različna
imena.34 Po Gorenjskem, Dolenjskem in deloma po Notranjskem so pekli hlebčke kruha iz
ajdove ali vseh vrst moke, tem so pravili prešce ali preščice. V Črnučah pri Ljubljani so jim
pravili tudi dušice. Po Notranjskem, zlasti okrog Rovt nad Logatcem so tem hlebčkom kruha
pravili vahtiči, vahčiči, vahčiki ali vahči. V Rožu na Koroškem so bile značilne posebne
štručke, imenovane krži ali kržiči. Poleg tega so na Koroškem spekli tudi razne druge vrste
kruha, na primer, sirkovec, ajdovec in krapče.35 Hlebčki, ki so jih na ta dan spekli, so bili iz
ajdove, ovsene in tudi koruzne moke.36
Praznik vseh svetih je krščanska cerkev splošno uvedla leta 1006.37 Je edini verski praznik, ki
je ostal dela prost dan v bivši socialistični Sloveniji, le da je spremenil ime v dan mrtvih. Že
dneve prej ljudje urejajo grobove, ki so polni cvetja in sveč. 1. novembra pa se valijo na
grobove ogromne množice ljudi. Drugega novembra pa je dan vernih duš.38

2.3.4 Martinovo – 11. november
Martinovo je pri nas splošno priljubljen praznik, še posebno seveda zato, ker je povezano z
vinom, slovensko nacionalno pijačo. Okrog tega dne se mošt spremeni v vino, in to je gotovo
dober izgovor za veselje in praznovanje; novo vino je treba na vsak način pokusiti, Martin pa
odpre pipce na sodih. To veselje je bilo podobno pustnemu, s hrano in pijačo; zato pravimo,
da je martinovanje jesenski pust.39
V Martinov čas sodijo tudi zahvalne nedelje, katerih namen je zahvala za vse, kar je človek
pridelal. Na zahvalno nedeljo so ljudje prinesli v cerkev poljske sadeže ter z njim ponekod
celo okrasili oltarje.40
Ta krščanski praznik ima starejše zgodovinsko ozadje. Naši predniki naj bi bili obhajali
podoben praznik v zahvalo za dobro letino. V tem času so prvič pripravili koline, da so si
naredili zalogo mesa za zimske mesece. Praznovanje, ki so ga spremljale pojedine, je bilo zelo
priljubljeno, zato ga Cerkev s pokristjanjevanjem ni odpravila ter ga nadomestila s praznikom
priljubljenega svetnika.41

34

Prav tam.
Narodopisje Slovencev 1. del (dalje: Narodopisje Slovencev 1), Ljubljana 1944, str. 345.
36
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 171.
37
Narodopisje Slovencev 1, str. 344.
38
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str 171.
39
Družinski koledar (dalje: Družinski koledar), Ljubljana 1994, str. 122.
40
Slovenska stoletna pratika (dalje: Slovenska stoletna pratika), Celje 1969, str. 69.
41
J. Bogataj, Smo kaj šegavi?, str. 83.
35
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Danes ob martinovanju najpogosteje omenjamo martinovo
gos in vino. Vendar dediščina pokaže veliko več, saj je bil to
praznik letine. Mize so bile bogato obložene z mesom,
pogačami in novim vinom. Po ljudskem prepričanju naj bi
Martin mošt spremenil v vino. In res v tem času iz mošta z
vretjem nastaja vino.42
Martinovo je tudi velik pastirski praznik. Pastirji se na
Martinovo nedeljo poslovijo od planin. Na primer, na
Gorenjskem so se popoldne zbrali na kakem travniku, si tu
zakurili ogenj in skuhali tako imenovano Martinovo kašo. Ko
so pojedli, so še priložili drv, nato pa pričeli peti, vriskati in se zabavati.43

Slika 2: Mošt se spremeni v vino
(foto: D. Ovsec, Velika knjiga o
praznikih, str. 177)

Pastirjem so, kot nekakšno plačilo, pri nas dajali obredno pecivo. Poznamo ga na primer s
Koroškega, imenovalo se je kržeji; kasneje so jih delili na martinovo otrokom, ki so hodili
ponje od hiše do hiše. Drugje so se imenovali martinčki.44
Martinovanje je bilo povezano z duhovi prednikov, ki so zahtevali svoj delež in ga tudi dobili.
Tudi na ta dan so se njihove duše vračale na zemljo. Na Štajerskem so gostitelji, ko so gostje
odšli, pustili na mizi vse naloženo, da je bilo naslednje leto obilno. V Beli krajini so na mizi v
zidanici pustili majoliko, napolnjeno z vinom, in kozarce, da bi bile tudi verne duše v vicah
deležne martinovanja.45

2.3.5 Dan Rudolfa Maistra – 23. november
Rudolf Maister se je rodil leta 1874 v Kamniku. Služboval je v raznih
krajih po Sloveniji in takratni avstro-ogrski monarhiji. Po začetku prve
svetovne vojne je postal poveljnik črnovojniškega okrožnega
poveljstva v Mariboru. Tu je bil povezan z vodilnimi slovenskimi
politiki in ob koncu vojne sodeloval z Narodnim svetom za Štajersko.
Umrl je leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru.46
Rudolf Maister je 1. 11. 1918 je prevzel poveljstvo nad Mariborom in Slika 3: Rudolf Maister
(foto: Leksikon, K.
vso Spodnjo Štajersko ter ju podredil oblasti Narodnega sveta za Dolinar, S. Knop (ur.),
Štajersko. Svet ga je povišal v generala. V svoje čete je vabil slovenske str. 604)
vojake, vojake nemške narodnosti pa je odslavljal. Pod pritiskom
številnega vojaštva je razglasil mobilizacijo na območju Štajerskega obmejnega poveljstva,
kateremu je poveljeval. Meseca novembra, 1918, je na svojem območju ustvaril slovensko
42

Prav tam, str. 84.
Slovenska stoletna pratika, str. 69.
44
D. Ovsec, Velika knjiga praznikih, str. 177.
45
Prav tam.
46
Enciklopedija Slovenije, zvezek 6 (dalje: Enciklopedija Slovenije), Ljubljana 1992, str. 365.
43
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vojsko z okoli 4000 vojaki in 200 častniki ter tudi prvo slovensko vojaško realko. 23. 11.
1918 je s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo, vojsko nemškega mestnega sveta,
ki mu je bila podrejena, in jo razpustil. Tako je postal edini vojaški dejavnik v Mariboru.
Zasedel je slovensko narodno mejno območje na Štajerskem, po katerem je po sklenitvi
mirovne pogodbe z Avstrijo skoraj v celoti potekala tudi državna meja.47

2.3.6 Miklavž – 6. december
Miklavž je od vseh decembrskih obdarovalcev najstarejši; poznali so ga že v predkrščanskem
času. Skupaj s parklji, ki nastopajo v njegovem sprevodu, nadaljuje pradavne zimske obhode
našemljencev. Parklji ali hudiči so nasploh starejši od Miklavža, saj tega v južni in delu
zahodne Slovenije še ob koncu 19. stoletja sploh niso poznali. Divjim našemljencem, ki so v
predkrščanstvu ponazarjali duhove prednikov, se je Miklavž pridružil šele v 12. stoletju.
Njegova priljubljenost pa je naraščala in postal je zavetnik mornarjev, čolnarjev in brodnikov,
priporočali so se mu drvarji in žagarji. Predvsem je Miklavž postal simbol dobrega, v
nasprotju s parklji, ki so podoba zla. Ta praznik se zdaj praznuje
javno in na družinski ravni.48
Miklavž v spremstvu dobrih angelov in zlih hudičev ali parkljev
hodi po hišah in obdaruje otroke in odrasle. Pridnim prinese jabolka,
orehe, suhe češplje ali hruške, razno pecivo, hudobnim pa šibo, po
starem vtaknjeno v repo.49
Najbolj priljubljen svetnik je napravljen v dolgo belo haljo (albo),
čez njo obleče mašni ali večerni plašč (pluvial). Na glavi nosi
pokrivalo oziroma mitro. Mitra je bila naglavna preveza pri
staroazijskih narodih, zlasti pri njihovih vladarjih in svečenikih. Dva
rogova mitre naj bi spominjala na dva žarka svetlobe, ki naj bi
stekla iz Mojzesovega čela, ko je sprejemal deset zapovedi. Slika 4: Miklavž; voščilnica
Predstavljala naj bi tudi staro in novo zavezo. V rokah drži Miklavž z začetka 20. stoletja (foto:
škofovsko palico, ki je zgoraj zavita, okrašena, v drugi roki pa ima D. Ovsec, Velika knjiga o
praznikih, str. 27)
knjigo. V njej piše z zlatimi črkami, kaj so počeli pridni otroci, in s
črnimi, kaj so uganjali nepridipravi. Po izročilu mora imeti Miklavž dolgo belo brado, roke pa
mu tiče v belih rokavicah.50
Pričakovanje Miklavževega prihoda je vedno vzpodbujalo otroško domišljijo. Skoraj povsod
po Sloveniji si rdečo zarjo v večerih pred Miklavžem razlagajo tako, da menijo, da Miklavž
peče piškote.51

47

Prav tam.
J. Bogataj, Smo kaj šegavi?, str. 93.
49
Narodopisje Slovencev 1, str. 346.
50
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 27.
51
Prav tam, str. 32.
48
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V zvezi z nakupovanjem daril za Miklavža in praznovanjem samega dneva so tudi znameniti
Miklavževi sejmi, ki še danes živijo po mnogih večjih mestih pri nas in po Evropi.52

2.3.7 Božič – 25. december
Božič je drugi največji in najstarejši krščanski praznik in med ljudmi najbolj priljubljen
praznik. Skozi stoletja je zvezal nase celo paleto najrazličnejših kulturnih prvin in z njim šeg,
navad ter verovanj, ki so velikokrat predkrščanskega izvora.53
Za Kristusovo rojstvo so se začeli ljudje zanimati šele v 2. stoletju. Zahod je božič uvedel v 3.
stoletju, kjer je božič prvič omenjen v Rimu leta 336, Vzhod pa šele v 4. stoletju. Takrat se je
kot datum praznovanja ustalil 25. december, da bi tako prikrili poganski praznik
''nepremaganega sonca'', a se je kljub temu še nekajkrat spremenil.54
Kristjani ne praznujejo božiča kar iznenada, ampak se nanj pripravljajo. Priprava je dvojna:
daljna in neposredna. Daljna je advent, neposredna pa devetdnevnica. Advent pomeni čas, ko
se verniki pripravljajo na Kristusov prihod. To traja štiri
adventne nedelje, te štiri nedelje pa pomenijo štiri obdobja
zgodovine stare zaveze. Zelo je uveljavljena tudi
devetdnevnica, ki v resnici traja le osem dni, vendar je izraz
ustaljen za pobožnosti, s katerimi se pripravljajo na večje
praznike. Devetdnevnica se obhaja samostojno ali v zvezi z
mašo. Pojejo se hvalnice, potem pa se razvije procesija z
lučkami.55
Sveti večer nastopi, ko odzvoni avemarijo. Po stari krščanski
navadi se praznovanje prične s prenašanjem kadila po domu.
Kadilo pomeni Kristusa, blagoslovljena voda pa ponazarja
njegov blagoslov za življenje ljudi. S prinašanjem
prižganega kadila začnejo takoj, ko se zmrači. Pri obredu Slika 5: Božična smreka; ilustracija
s konca 19. stoletja (foto: D. Ovsec,
sodelujejo vsi domači. Hišni gospodar vzame posodo z Velika knjiga o praznikih, str. 61)
žerjavico in nanjo natrosi kadilo. Drug vzame posodo z
žegnano vodo in z vejico božičnega dreveščka sproti kropi. Sprevod gre skozi vse hišne
prostore. Med prenašanjem kadila navadno molijo veseli del rožnega venca. V vsakem
prostoru prižgejo vse luči in jih pustijo goreti vsaj do polnoči. Ko nehajo prenašati kadilo se
začne praznovanje. Na božični dan so tri maše. Prva je polnočnica ali angelska maša, druga
zorna ali pastirska maša, tretja pa dnevna ali velika maša.56

52

Prav tam, str. 33.
Prav tam, str. 42.
54
D. Ovsec, Prazniki in praznovanja, str. 21.
55
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 45.
56
Prav tam.
53
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Božič je povsod po svetu tipičen družinski praznik, tako družinski, da ga ne smemo motiti niti
z obiski. Tem je namenjen 26. december, praznik sv. Štefana.57
Božič ima tudi zunanja znamenja, brez katerih si ta praznik danes težko predstavljamo; ta so
božična smrečica, jaslice, božiček, božične pesmi in voščilnice. Božično drevesce, okrašeno z
lučkami, svečami in drugimi okraski, je središče domačega praznovanja. Je simbol upanja in
veselja.58
Kdaj so začeli v svetu po cerkvah in hišah postavljati
jaslice, ne vemo natančno – na Slovenskem so prve
cerkvene jaslice postavili jezuiti v Ljubljani leta
1644. Jaslice predstavljajo miniaturno, s figurami
prikazane prizore Kristusovega rojstva, poklonitev
pastirjev in treh kraljev.59
Ob praznovanju božiča ne smemo pozabiti omeniti
obdarovanja. V večini katoliških in protestantskih
Slika 6: Omarične jaslice, cerkev Velesovo
(foto: D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih,
dežel nosi Božiček darila na sveti večer, 24.
str. 63)
decembra. Šega obdarovanja na sveti večer ni stara,
znana je le kakšnih dvesto let. Darila, tako kot po svetu, tudi pri nas postavimo pod božično
smrečico. Pod drevesce so postavljene tudi jaslice.60
Božične pesmi so nastale iz pesmi, ki so jih na ta praznik recitirali po cerkvah. Najbolj znana
in priljubljena cerkvena božična pesem je Sveta noč. Nastala je za božič, leta 1818, v
Oberndorfu pri Salzburgu. V bližnjem kraju so se pokvarile orgle. Duhovnik in vaščani si niso
mogli predstavljati polnočnice in petja brez orgelske spremljave. Ker inštrumenta niso mogli
tako hitro popraviti, so se morali znajti. Pesem tako ni
nastala spontano, ampak tako rekoč na silo. Ljudem je
bila takoj zelo všeč. Najprej je imela šest kitic, potem
pa so zadnje tri opustili. Danes je Sveta noč prevedena
v več kot sto jezikov.61
Božične in novoletne voščilnice so najmlajša stvar,
povezana z božičem. Navada, da si ljudje voščijo
pisno, je stara okrog 160 let. V dvajsetih letih 19.
Slika 7: Voščilnica s sredine 20. stoletja
stoletja so se pojavile prve tiskane voščilnice, ki so jih (foto: D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih,
najprej prodajali v dobrodelne namene. Prava str. 65)
domovina novoletnih voščilnic naj bi bila stara
Avstrija. Ker smo bili Slovenci tedaj v avstroogrski monarhiji, spadamo med prve narode na
svetu, ki so si pošiljali voščilnice in razglednice nasploh. Prve božične voščilnice so bile

57

Družinski koledar, str. 134.
Prav tam.
59
Prav tam.
60
Prav tam.
61
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 67.
58
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enostavno okrašene, kmalu pa so se pojavile romantične scene s snegom, angelčki, zvončki in
prikazi rojstva. Pri nas so bile božične voščilnice že močno razširjene na prelomu stoletja.62
Santa Claus oziroma Božiček zahodne, sprva anglosaške hemisfere je osvojil že ves svet.
Njegovo podobo lahko opazujemo tudi pri nas v ilustracijah ali na božičnih voščilnicah pred
prvo vojno in med obema vojnama, pa seveda tudi sedaj. Santa je majhen ali manjši mož z
dolgo belo brado in rdečo kapo ter rdečim plaščem. Na hrbtu nosi koš z lepo zavitimi darili,
okrog pa potuje s sanmi, ki jih vozi navadno osem severnih jelenov. Po legendi naj bi svetnik
nekoč vrgel v neki dimnik nekaj zlatnikov. Padli so v nogavico, ki je visela ob ognjišču, da bi
se posušila. To je bil začetek znamenite božičkove nogavice, v katero so dajali in še dajejo
otrokom darila.63
Poleg božičnega okrasja je pri nas med najstarejšimi znamenji božičnega praznika tudi
božična peka. Božične kruhe in pogače pozna vsa Evropa, pri nas pa je božični kruh po
različnih slovenskih pokrajinah različen. Spečejo navadno tri vrste: pšeničnega, rženega in
ajdovega. Ti kruhi imajo največkrat posebne lastnosti in prinašajo ljudem ter živini zdravje,
moč in energijo.64
Kot drugod po Evropi je božič tudi pri nas povezan s številnimi šegami, navadami in
verovanji. Naj omenim samo en starodaven, danes že skoraj pozabljen slovenski božični
običaj – zažiganje drevesnega panja ali čoka. O njem so menili, da ima veliko obrambno,
zdravilno in plodnostno moč.65

2.3.8 Dan samostojnosti in enotnosti – 26. december
V Sloveniji je 23. decembra potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Pred tem je Slovenija
drugim republikam ponujala predlog konfederalne pogodbe, ki pa so jo vse (z izjemo
Hrvaške) zavrnile. Del političnih strank je odnos do Jugoslavije zaostroval in zlasti tistim, ki
so izšli iz bivših družbenopolitičnih organizacij, očital ''jugoslovanarstvo''.66
V strankarske spore je posegla Socialistična stranka Slovenije s predlogom za plebiscit o
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Pobudo je nato prevzel Demos in 21. novembra je
skupščina sprejela zakon o plebiscitu. Osnutek zakona je izzval številne polemike, zlasti glede
relativne ali absolutne večine, ki naj bi zagotavljala uspeh plebiscita; stranke so se odločile za
absolutno večino. Vprašanje na plebiscitnem lističu se je glasilo: ''Ali naj Republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna država?'' Plebiscit je bil 23. decembra, rezultati pa so bili
uradno razglašeni 26. decembra – tako ta dan obeležujemo kot državni praznik. Glasovanja se

62

Prav tam.
Prav tam, str. 56.
64
Družinski koledar, str. 135.
65
Slovenska stoletna pratika, str. 71.
66
Slovenska kronika XX. stoletja, 1941-1995, (dalje: Slovenska stoletna kronika), Ljubljana 1996, str. 446.
63
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je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev; za samostojnost je glasovalo 88,2 %vseh volilcev.
Po zakonu naj bi bila odločitev uresničena v šestih mesecih.67

2.3.9 Tepežni dan – 28. december
Zanimiv in star poganski praznik, ki ima pri nas veliko imen – pametiva, pametva, rodivanje,
herodeževo, tepežni dan, tepežnica, šapanje, otepovca, otepnica, šaplja, šapanje itn., je cerkev
v srednji Evropi prekrila s t. i. dnevom nedolžnih otrok, ki sloni na evangeljskem sporočilu.
Evangelist Matej namreč poroča, da so se Sveti trije kralji ob vrnitvi v Betlehem ognili
ponovnemu srečanju s Herodom. Herod, ki je menil, da so ga modri ''prevarali'', naj bi se zelo
razjezil in dal v Betlehemu in okolici pomoriti vse dvoletne in mlajše dečke. God nedolžnih
otrok so uvedli šele v 11. stoletju.68
Na ta dan je na Slovenskem že od nekdaj znan običaj tepežkanje. Otroci hodijo od hiše do
hiše, kjer vse domače po vrsti tepejo s šibami, nakar so seveda obdarovani. Ponekod pa ne
tepežkajo samo otroci, ampak tudi odrasli, in to ponoči.69
Čarodejni namen tepežkanja je še dokaj dobro razviden iz naših tepežnih običajev. Ljudi
tepežkajo, da bi bili vse leto srečni, veseli, zdravi in da bi še dolgo živeli, živino, da bi bila
debela in močna, dekleta, da bi dobila može, drevje, da bi prihodnje leto dobro obrodilo.
Bistvena prvina tega običaja je ravno tepežkanje s šibo, čarodejni udarec s svežo zeleno
vejico, z življenjsko šibo, ki prinaša pomladitev in življenjsko moč vsakomur, kdor je z njo
udarjen.70

2.3.10

Novo leto – 1. januar

''Zadnjemu dnevu v letu pravijo … trdi Slovenci staro leto, a ne 'Silvestrov dan ali večer',''
tako je pribil I. Navratil leta 1886. To velja na splošno še v naših dneh. – Večer pa je ''drugi
sveti večer'', čeprav se je zanj ugnezdilo ime ''Silvestrov večer''. S tem so mišljene predvsem
vesele in zabavne ure pred polnočjo, kot jih želijo prebiti ljudje za slovo od starega leta.71
Večerne plesne zabave in hrupne prireditve, kakršne so v zadnjih desetletjih prišle v navado,
so bile našim prednikom zlasti na kmetih malodane neznane. Ljudje so pred vstopom v novo
leto delali obračun sami s seboj.72
Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek novega koledarskega leta. V
gregorijanskem koledarju, ki velja v večini sveta, je to 1. januar. V rimskih časih je bil
začetek leta 1. marca.73
67

Prav tam.
D. Ovsec, Prazniki in praznovanja, str. 22.
69
Slovenska stoletna pratika, str. 72.
70
Narodopisje Slovencev 2. del (dalje: Narodopisje Slovencev 2), Ljubljana 1952, str. 143.
71
Niko Kuret, Praznično leto Slovencev (dalje: N. Kuret, Praznično leto Slovencev), Ljubljana 1989, str. 423.
72
Prav tam.
68
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Na ta dan spečejo na Slovenskem posebne kruhke, ob mraku prižgejo kadilo in kropijo, saj je
ta noč čudežna. Številne novoletne šege in navade so nastale predvsem zato, da bi čarodejno
vplivale na rodovitnost zemlje, na zdravje, srečo družinskih članov in podobno.74
Vrsta navad ob novem letu je podobna po
vsem svetu: hrup, petarde, rakete, obilo
pijače, hrane, plesa in petja. Kakor je božič
tih in miren, tako je novo leto hrupno in
bučno. Na domačih zabavah navadno
obdarujejo le otroke. Piškoti in potice so
ponovno na mizi. Večerja je navadno
svečana, ne manjka pa kozarec penečega vina
ob polnoči. Del praznične novoletne ''kulture''
so simboli na novoletnih voščilnicah, Slika 8: Dimnikar prinaša srečo. Voščilnica s srede 20.
koledarjih, v ovojnem darilnem papirju in stoletja (foto: D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str.
raznih novoletnih dekoracijah – podkev, 86)
pikapolonica, mušnica, dimnikar, detelja.75
Ne smemo pa pozabiti na Dedka Mraza, ki je tudi značilen za ta dan. Je mitološki dobrotnik,
ki obdaruje otroke v noči z 31. decembra na 1. januar.
Po drugi svetovni vojni smo v naš prostor umetno uvedli Dedka Mraza. Načelno smo model
prevzeli od Rusov, a če ga pogledamo nekoliko podrobneje, vidimo, da gre za umetno tvorbo,
ki jo sestavljajo rusko telo, slovenski oblačilni videz (izum slikarja Maksima Gasparija),
amerikanistični paradni nastop in izmišljeno bajeslovno, pobarvano z motivi iz narodnih
pesmi in pripovedi. Glavna naloga Dedka Mraza je obdarovanje otrok in nastopanje v
javnosti, na prireditvah in v sprevodih na ulicah. Dedek Mraz ima torej najkrajšo zgodovino.76
Od Božička in Miklavža ga po videzu loči to, da je oblečen v topel kožuh, pokrit s polhovko,
vzorci na kožuhu so iz domače ljudske zakladnice, spremljajo pa ga severni jeleni, vpreženi v
sani ter druge živali in pravljična bitja.77

2.3.11

Sveti trije kralji – 6. januar

Dan svetih treh kraljev imenujemo pri nas in še kje tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti
večer, zato ob mraku kristjani pokadijo s kadilom in poškropijo domove. Takrat napišejo s
kredo na vrata letnico in prve črke imen kraljev, npr. 20 + G + M + B + 10. Samo
poimenovanje dneva ni točno, saj cerkev ne slavi treh kraljev, ampak Gospodovo razglašenje
ali epifanijo ('pojaviti se, prikazati se'). V epifaniji so zajeti trije dogodki, ki so vsak po svoje
73

Nina Miklavčič, Poznavanje praznovanj pri učencih na razredni stopnji (dalje: N. Miklavčič, Poznavanje
praznovanj), Ljubljana 2008, str. 42.
74
Družinski koledar, str. 135.
75
Prav tam.
76
J. Bogataj, Smo kaj šegavi?, str. 94.
77
M. Zorec, Slovenski prazniki, str. 52.
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razglasili Kristusovo božanstvo: poklonitev modrih z Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in
ženitovanje v Kani.78
Trije modri ali trije kralji se pri nas imenujejo Miha (Melhior),
Gašper in Boltežar. Srednji vek je imel o njih svoje predstave. Prvi
naj bi bil star in sivolas, drugi mladenič dvajsetih let, tretji pa mož.
Tako naj bi simbolično predstavljali tri človekove dobe. Pri tem
naj bi bil Miha Evropejec, Gašper Azijec, Boltežar pa etiopski
črnec. Trije modri so Mesiji prinesli zlato, kadilo in miro. Z njimi
je povezana tudi zvezda, ki naj bi jo modri videli, da je vzšla na
Vzhodu in jim kazala pot do malega Jezusa.79
Pri nas je ob treh kraljih precej šeg. Na mizo pride spet hleb
božičnega kruha, od katerega dobi svoj delež tudi živina. Vsak
član družine dobi velik del kruha, živina v hlevu majhen košček,
vsaka kokoš vsaj drobtinico, ter verujejo, da tako ostane blagoslov Slika 9: Voščilnica - poklon
v hiši. Okrog rezanja tega kruha so se razvili še posebni običaji, ki treh kraljev (foto: D. Ovsec,
so predvsem značilni za Štajersko in Gorenjsko. Otroci morajo Velika knjiga o praznikih,
namreč stopiti na klop in kar je mogoče visoko seči po kosu kruha, str. 90)
ki ga drži visoko v rokah hišni gospodar. Čim višje seže ali skoči otrok, tem bolj bo rastel.80
Sv. Trije kralji so znani tudi kot zavetniki samskih deklet in posredniki zakonskega stanu. Na
Gorenjskem pa pogosto nastopajo kot koledniki, oblečeni v bele tančice in s kronami na
glavah, oboroženi z veliko papirnato zvezdo repatico in mnogimi cekarji.81

2.3.12

Svečnica – 2. februar

Svečnica je star praznik vpeljevanja in očiščevanja Marije Device v templju. Ta praznik je bil
uveden že v 5. stoletju, v ozkem stiku z rimskim spravnim praznikom. Februar, zadnji mesec
starorimskega leta, je bil namreč mesec očiščevanja in sprave. Svečnica, po imenu mlajši
praznik, pa je prejela ime po blagoslavljanju sveč, ki ga je cerkev vpeljala v spomin na
darovanje Jezusa v templju. Na ta dan si dajo ljudje blagosloviti sveče, ki jih pozneje med
letom ali v življenju uporabljajo za različne namene.82
Svečnica je zadnji spomin na Jezusovo otroštvo, zato se z njim konča božična doba. Ves čas,
od božiča do svečnice so jo ponazarjale jaslice, po svečnici pa jaslice spravijo in začne se čas
med letom.83

78

D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 88.
D. Ovsec, Prazniki in praznovanja, str. 23.
80
Narodopisje Slovencev 2, str. 144.
81
Slovenska stoletna pratika, str. 73.
82
Narodopisje Slovencev 1, str. 314.
83
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 92.
79
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Prešernov dan – 8. februar

Dan, ko se spominjamo največjega slovenskega pesnika dr. Franceta
Prešerna, ki se v vsej svoji ustvarjalnosti lahko kosa z evropskimi
sodobniki. Dr. France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na
Gorenjskem, umrl pa 8. februarja 1849 v Kranju in na ta dan v
Sloveniji praznujemo kulturni praznik. Del njegove pesmi Zdravljica
oziroma sedmo kitico te pesmi smo sprejeli za državno himno.84
Na predvečer kulturnega praznika se podeljujejo Prešernove nagrade in
nagrade Prešernovega sklada. To so najvišja priznanja Republike Slika 10: France Prešeren
(foto: Leksikon, K.
Slovenije za dosežke na področju kulture.85
Dolinar, S. Knop (ur.),
str. 852)

2.3.14

Valentinovo – 14. februar

Nekako od osamosvojitve Slovenije leta 1991 je tudi pri nas iz leta v
leto bolj razširjeno praznovanje valentinovega, čeprav je to značilen
zahodni praznik zaljubljencev in vseh, ki se imajo radi. Rdeča barva,
srca in v rdeče zavita darila so zunanja znamenja tega praznika.
Valentinovo kot šega izvira iz Anglije, od tam se je razširilo v
Ameriko, kjer ga je potrošništvo še bolj zaznamovalo, potem pa ga je
spet prevzela Evropa kot celovito praznično trgovino in industrijo.
Glavni simbol in znak praznika je srce v različnih oblikah in
izvedbah. Temu se pridružujejo voščilnice, pisma, cvetje in druga
darila.86
Valentinovo poznamo na Slovenskem kot zelo staro praznovanje,
povezano z zgodnjim oznanjanjem prebujanja narave. Pregovor pravi: Slika 11: Ameriška
''Valentin prinese ključe do korenin.''. Imenujejo ga tudi prvi voščilnica za valentinovo
spomladin. Poleg gregorjevega je to dan, ko naj bi se prvič v novem (foto: D. Ovsec, Velika
knjiga o praznikih, str.
letu ženili ptički. Zato je ponekod, zlasti v severovzhodni Sloveniji, 115)
navada, da gospodinje spečejo iz belega testa okusne Valentinove
ptičke in jih nastavijo otrokom po drevesih in grmih. Ker so se v preteklosti ljudje pri delih
ravnali po svetniških godovih, je bilo marsikje prav valentinovo dan, ko so začeli delati na
vrtovih. V Beli krajini so valentinovo razglasili kar za prvi pomladni dan. Posebno slovesno je
na ta praznik v Šmavru pri Gorici, kjer imajo takrat farno žegnanje. Njegova temeljna
značilnost je, da za glavno poslastico pripravijo veliko štrukljev, saj je valentinovo hkrati
praznik štrukljev. Vse te šege na valentinovo iz preteklosti so povezane z vsakoletnim
prebujanjem pomladi in življenja, čeprav se po navadi v teh dneh zima še ne poslavlja.87

84

Tanja Metež, Praznovanje državnih praznikov v 1. Triletju osnovne šole (T. Metež, Praznovanje državnih
praznikov), Ljubljana 2006, str. 28.
85
Prav tam.
86
J. Bogataj, Smo kaj šegavi?, str. 102.
87
Prav tam.
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SVETNIKI V JESENSKEM IN ZIMSKEM ČASU

2.4.1 Sv. Kozma in Damijan - 26. september
Bila sta brata, menda celo dvojčka, rojena v Arabiji. Bila sta izučena zdravnika, a nista
zdravila za denar. Bolnike sta poskušala privesti h krščanski veri; če jima je uspelo, je bilo to
največje plačilo zanju. Zdravniki in lekarnarji so si ju že davno izvolili za zavetnika.88
Na vzhodu so ju začeli častiti že v 5. stoletju, na zahodu pa od 7. stoletja dalje. Papež Feliks
III. jima je že na začetku 6. stoletja dal na rimskem Forumu na ostankih dveh poganskih
templjev postaviti lepo cerkev. Po tem njuno češčenje ni več prenehalo.89
Z delovanjem obeh svetnikov so povezane tudi mnoge božje poti, saj so se k bratoma zatekale
dolge vrste bolnikov in čakale na čudežno ozdravitev. Slikovita legenda npr. opisuje
zdravniški postopek, ki sta ga brata izvedla ob bolnikovi prizadeti nogi. Sveta zdravnika sta
pacientu v spanju odsekala bolni ud in mu presadila nogo pravkar umrlega zamorca.90
Na Slovenskem jima je posvečenih osem cerkva in veliko oltarjev. Posvečena jima je farna in
romarska cerkev na Krki pri Stični; tu so njuni imeni združili v eno samo in ju imenujejo
''Kozmijana''. Oltarno sliko z njuno podobo v tej cerkvi je leta 1851 naslikal Matevž Langus.91
Svetnika upodabljajo kot mlada zdravnika v dolgi vzhodnjaški obleki, obšiti s kožuhovino in
z visokim pokrivalom. V roki držita zdravniško stekleničko in zdravniško orodje ali
Merkurjevo palico z dvema kačama, ki je bila od nekdaj znamenje zdravnikov. Poleg
zdravnikov in lekarnarjev, zobozdravnikov, kirurgov in zdravniških šol so ju izbrali za svoja
zavetnika še drogisti, brivci, fiziki in slaščičarji.92

2.4.2 Sv. Martin - 11. november
Martin Tourski, galsko-frankovski narodni svetnik, se je rodil okoli leta 316 v Panoniji
(sedanji zahodni Madžarski). Njegovi starši so bili pogani, Martin je proti njihovi volji
dvanajst let prosil za sprejem med katehumene. Na krst je moral čakati šest let. Pri petnajstih
letih je stopil v državno vojsko in postal častnik gardne konjenice. Znana je zgodba o tem,
kako je Martin nekega mrzlega zimskega dne pred mestnimi vrati v Amiensu presekal svoj
častniški plašč in polovico dal od mraza prezeblemu beraču. Ponoči se mu je prikazal Kristus,
ogrnjen s tem plaščem, in mu dal vedeti: vse kar storite ubogim, storite meni.93

88

N. Kuret, Praznično leto Slovencev, str. 11.
Leto svetnikov/3 (dalje: Leto svetnikov/3), Celje 2000, str. 731.
90
Blaženka First, Jesenski svetniki (dalje: B. First, Jesenski svetniki), v: Gea, letn. 5, 1995, str. 75.
91
Leto svetnikov/3, str. 731.
92
Silvester Čuk, Svetnik za vsak dan, drugi del (dalje: S. Čuk, Svetnik za vsak dan 2), Koper 1999, str. 140.
93
S. Čuk, Svetnik za vsak dan 2, str. 211.
89
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Kakor hitro mu je bilo mogoče, se je Martin poslovil od cesarske
službe in se napotil k škofu Hilariju v Poitiers. Tam je prejel nižje
redove, mašniško posvečenje pa je prejel nekaj let kasneje. Ker pa
je Martin želel živeti v samoti, si je zunaj mesta postavil celico.
Sčasoma so se mu pridružili mnogi učenci in tako je blizu mesta
Tours zrastel samostan. Leta 371 je bil v tem mestu izpraznjen
škofijski sedež. Verniki in duhovniki so za svojega novega škofa
izvolili Martina. Živo se je zavedal svoje apostolske naloge.
Vedno je imel pred očmi zveličanje svojih vernikov in varovanje
pravega nauka. Verno ljudstvo ga je kmalu po njegovi smrti 8.
novembra leta 397 začelo častiti kot svetnika. Bil je eden prvih
svetnikov-nemučencev, ki mu je Cerkev priznala svetniško čast.
Slika 12: Sv. Martin (foto: M.
Komelj, Svetniki, str. 145)

Na tisoče cerkva, mest in gradov je dobilo ime po njem. Njegov
grob v Toursu je bila ena najbolj znanih božjih poti v srednjem
veku.94

Češčenje sv. Martina je prišlo k nam pod frankovskim vplivom in je najbolj cvetelo med 7. in
10. stoletjem. Iz tega časa so tudi naše najstarejše cerkve, posvečene sv. Martinu; v ljubljanski
škofiji jih je 41 (15 župnijskih in 27 podružnic), v mariborski 17 župnijskih in 4 podružnice in
v koprski škofiji 10 župnijskih in 8 podružnic.95
Naj omenim še legendo o goseh. Te naj bi ga izdale, ko so ga iskali, da bi mu sporočili novico
o izvolitvi v škofa. Zato morajo za kazen tudi gosi na dan njegove smrti umreti. Od tod pa
izhaja navada, da je treba na martinovo nedeljo jesti pečeno gos.96

2.4.3 Sv. Miklavž - 6. december
Zgodovinski podatki, legende in običaji se pri Nikolaju povezujejo v ljubeznivo celoto:
Nikolaj, svetnik in prijatelj otrok, zavetnik ujetnikov, priprošnjik za dobro poroko, škof,
mučenec, izpovedovalec vere in priprošnjik v stiski. Danes si delita slavo sv. Nikolaja dve
mesti: Demre v Turčiji, nekdanja Mira, kraj kjer je škof umrl, in Bari v Apuliji, kjer v baziliki
S. Nicola od leta 1087 hranijo njegove relikvije.97 V Bariju še danes z velikimi slovesnostmi
vsako leto 9. maja obhajajo spomin prevoza svetnikovih kosti. Kip sv. Nikolaja vozijo po
morju, romarji in verniki najamejo male čolne in ga v procesiji spremljajo; zvečer se s kipom
vrnejo v mesto in ga v procesiji nesejo skozi mestne ulice.98
Češčenje sv. Miklavža se je razširilo okoli dvesto let po njegovi smrti, prešlo na celo grško
Cerkev, pozneje tudi na slovanske dežele. Najbolj so ga častili približno od 8. stoletja dalje v
94

Prav tam.
Leto svetnikov/4 (dalje: Leto svetnikov/4), Celje 2000, str. 323.
96
Slovenska pratika; o mesecih, letnih časih, praznikih, šegah, svetnikih (dalje: Slovenska pratika), Ljubljana
2006, str. 145.
97
Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu (dalje: Svetniki in godovni zavetniki), Ljubljana 1995, str. 629.
98
Leto svetnikov/4, str. 527.
95
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Rusiji, od takrat tudi velja za njenega zavetnika. Počasi se je njegovo čaščenje širilo v Evropo,
od 10. stoletja dalje v Nemčijo, Francijo in Anglijo.99
Sv. Miklavž spada med najbolj priljubljene zimske svetnike. S posebnim pričakovanjem ga
sprejemajo otroci, saj je ravno on tisti, ki obdaruje otroke, za pridnost jih nagrajuje, za
nemarnost pa prepusti kaznim spremljevalcev, parkeljnov. Legenda ga predstavlja kot
velikega čudodelnika in mogočnega zavetnika. Tako beremo, da je tri hčere siromašnega
moža rešil sramotne usode, ko jim je ponoči porinil skozi okno tri kepe zlata in jim tako
priskrbel potrebno doto. Od tod izhaja šega, da otrokom
ponoči prinaša darove v nastavljene posode, od tod tudi tri
jabolka, ki jih na podobah nosi s seboj in so pravzaprav tri
kepe zlata, le da jih je ljudska domišljija spremenila po svoje.
Naj omenim še eno legendo, ki je tudi vplivala na razvoj
Miklavževe šege: Krčmar je baje umoril tri popotne študente,
jih razsekal in skril v kadi. Sv. Miklavž je pripotoval mimo,
po čudežu zaznal zločin in vse tri študente obudil v življenje.
Zavoljo te legende so ga šolarji in študentje izvolili za svojega
zavetnika.100
Iz bogato razpletene legende o sv. Miklavžu moramo navesti
še, da je nekoč pomiril vihar na morju in da ga imajo zato na
splošno tudi mornarji in brodniki za svojega zavetnika.101
Slika 13: Sv. Miklavž reši
mornarje; stenska slika ljubljanske
stolnice (foto: M. Komelj,
Svetniki, str. 43)

Prve cerkve njemu v čast so prav zaradi tega začeli postavljati
bo vodi. Ljubljanska stolnica, ki je posvečena sv. Nikolaju, je
bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in čolnarjev. Na
Slovenskem je temu svetniku posvečenih največ cerkva, okoli
dvesto. V mnogih so naslikani prizori iz legende o njegovem življenju.102

Kako zelo priljubljen je sv. Miklavž pri nas, kažejo tudi številni umetnostni spomeniki,
srednjeveške freske in poznejša dela. Ljubljanska stolnica je poslikana s prizori iz legende o
sv. Miklavžu. Take prizore srečujemo tudi po mnogo drugih naših cerkvah. Nešteto kipov v
lesu in kamnu na oltarjih slovenskih cerkva nam ga predstavlja v prikupni podobi škofa,
kakršen živi v našem predstavnem svetu že stoletja.103

2.4.4 Sv. Štefan - 26. december
Že od četrtega stoletja se takoj za božičnim praznikom obhaja praznik prvega mučenca sv.
Štefana. Bil je eden izmed sedmih mož, ki so bili pri jeruzalemskih vernikih ''na dobrem
glasu''. Apostoli so jim zaupali službo oznanjevanja in dobrodelnosti med helenisti – grško
99

Svetniki in godovni zavetniki, str. 630.
N. Kuret, Praznično leto Slovencev, str. 221.
101
Prav tam.
102
S. Čuk, Svetnik za vsak dan 2, str. 250.
103
Svetniki in godovni zavetniki, str. 631.
100
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govorečimi Judi. Evangelist Luka opisuje Štefana kot ''moža, polnega vere in Svetega Duha''.
Božja milost je po njem delala velika dela, kar je pri mnogih vzbudilo zavist in sovraštvo.
Tudi proti njemu so nastopile krive priče. Štefanu je božji Duh, s katerim je bil napolnjen, dal
zgovornost, da se je pred velikim zborom odlično branil. To je tožitelje še bolj razkačilo. Od
jeze so ponoreli, ga pahnili ven iz mesta in ga pobili tako, da so vanj metali kamenje.
Helenistični Judje so ga pokopali in njegovo smrt iskreno objokovali.104
Sv. Štefan je v izročilu severne in srednje Evrope, torej tudi na Slovenskem, postal zavetnik
konj in živine sploh ter tako prevzel vlogo nekega predkrščanskega božanstva. Cerkev se je
temu prilagodila z blagoslavljanjem konj, soli in vode. V nekaterih cerkvah pa je bilo v
navadi darovanje s kipci konj, ki so jih gospodarji prinesli s seboj ali vzeli iz zbirke pred
cerkvijo, dali zanje denar, nesli okrog oltarja in spet vrnili v zbirko.105 Narodopisci
domnevajo, da je sv. Štefan postal konjski zavetnik, ker je nadomestil pogansko božanstvo
Velesa, slovanskega boga živine in bogastva, in praznovanje, pri katerem je bilo poglavitno
obredno opravilo žrtvovanje konj.106
Svetega Štefana najpogosteje upodabljajo s prizorom kamnanja, pa tudi kot diakona s kamni
na knjigi, ki jo ima v rokah. Za zavetnika so si ga izbrali sodarji, kočijaži, zidarji, konjski
hlapci, krojači, kamnoseki, tkalci, tesarji; velja za priprošnjika proti obsedenosti, glavobolu,
proti bolečinam zaradi žolčnih in ledvičnih kamnov, priporočajo pa se mu tudi za srečno
smrt.107

2.4.5 Sv. Silvester - 31. december
Sv. Silvester je bil papež, za čigar vladanja se je rimski cesar
Konstantin spreobrnil h krščanstvu. Papež Silvester je umrl na
zadnji dan v letu 335 v Rimu. O njem je ohranjenih veliko
zgodb in legend, manj pa je zanesljivih zgodovinskih
podatkov. Zgodovinarji mu pripisujejo izjemno razgledanost,
veliko dobrotljivost in ljubeznivost. Pod Konstantinom je
doživel svobodo kristjanov. Silvester je eden izmed prvih
nemučencev svetnikov, ki ga upodabljajo s papeško tiaro na
glavi in bikovo glavo ob strani. Bik ga spremlja, ker legenda
pripoveduje, da je svetnik obudil v življenje nekega bika, ki ga
je menda usmrtil neki judovski čarovnik. Na nekaterih
podobah drži tudi ključ, ker pač z njim ''odklene'' novo leto.108
Svetnik je zavetnik domačih živali in priprošnjik za dobro Slika 14: Sv. Silvester (foto:
Svetniki in godovni zavetniki, str.
krmno letino.109
678)
104

S. Čuk, Svetniki za vsak dan 2, str. 280.
Leto svetnikov/4, str. 650.
106
Slovenska pratika, str. 160.
107
Leto svetnikov/4, str. 650.
108
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 77.
109
S. Čuk, Svetnik za vsak dan 2, str. 288.
105
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Po smrti papeža Miltiada, leta 314, je bil izvoljen za rimskega škofa in kot 32. naslednik
apostola Petra je Kristusovo cerkev vodil enaindvajset let – do leta 335. S Konstantinovo
pomočjo je v Rimu dal zgraditi tri veličastne cerkve: svetega Odrešenika v Lateranu, ki je
ostala do danes rimska škofovska cerkev, torej papeževa stolnica, sv. Petra ob vatikanskem
griču in sv. Pavla ob Ostijski cesti. Cesar Konstantin je dal Cerkvi ne le svobodo, temveč tudi
mnoge izjemne pravice, zato si je prilaščal odločujočo vlogo v njej in samega sebe označil kot
''škof za zunanje zadeve''.110

2.4.6 Sv. Neža - 21. januar
Neža, Agnes (ime pomeni ''jagnje'', v prenesenem pomenu pa ''čista'') je ena najbolj prikupnih
svetniških podob prvih krščanskih stoletij. Komaj je odrasla otroštvu, je že postala mučenka
za Jezusa Kristusa. Po izročilu je bila iz plemenite rimske rodovine in že kot otrok krščena. V
zgodnji mladosti je obljubila Kristusu večno devištvo. Po pripovedi sv. Ambroža, ki njenega
mučeništva sam ni doživel, ampak je povzel poročila starejših kristjanov, so deklici v starosti
trinajstih let po dolgem mučenju zaradi neomajne vere v Kristusa z mečem odsekali glavo.
Njen god se obhaja od leta 354 na dan 21. januarja (dan njene mučeniške smrti). Na ta dan
vsako leto, v cerkvi, kjer je bila mučenka pokopana, blagoslovijo dva jagenjčka, iz njune
volne pa stkejo palije za nadškofe. Palij je znamenje nadškofovske oblasti; to je dolg, bel trak
z vtkanimi črnimi križci. Nadškofje ga nosijo pri slovesnih mašah vrh mašnega plašča.111
Svetnico upodabljajo z jagnjetom v naročju ali zraven sebe, kot Kristusovo nevesto ali
nevesto božjega jagnjeta; zakrito z lasmi (ko so ji vzeli obleko, si je s svojimi dolgimi lasmi
zakrila deviško telo); z bodalom ali mečem in s palmo (znamenje zmage). Upodabljajo jo tudi
ležečo na grmadi, kjer je po legendi ostala v plamenih nedotaknjena. Častijo jo kot zavetnico
deviške čistosti, je pa tudi zavetnica vrtnarjev.112
Slovencem je postala sv. Neža predvsem varuhinja ovac, zavetnica pastirjev in ovčarjev.113
Po naravnih zakonih je tako, da začnejo v drugi polovici januarja kokoši ob pravilni negi spet
nesti. Ljudstvo zelo rado naveže tak pojav na najbližji in najprimernejši svetniški god. Tako
pač pravijo po vsej Sloveniji, da se na dan sv. Neže kuram zadek odveže. S kokošmi je imela
sv. Neža za svojega življenja nemara še manj opravka kot z ovcami.114

110

Prav tam.
Leto svetnikov/1 (dalje: Leto svetnikov/1), Ljubljana 1999, str. 252.
112
Prav tam.
113
N. Kuret, Praznično leto Slovencev, str. 518.
114
Prav tam.
111
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2.4.7 Sv. Valentin - 14. februar
Sveti Valentin združuje osebi dveh duhovnikov mučencev iste dobe in istega imena. Eden
kakor drugi je kot mučenec umrl za cesarja Klavdija II. konec 3. stoletja. Ljudska pobožnost
se za zgodovinske podatke ni menila in je že od nekdaj
častila sv. Valentina.115
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil božjastnega sina
nekega pogana. Zato ga upodabljajo z otrokom, ki mu v krču
zvit leži pod nogami. Po drugi legendi je tudi vrnil vid slepi
deklici. Zato je sv. Valentin tudi zavetnik za oči in pravo
spoznanje (pogled duše).116 Pri nas je sv. Valentin zelo
čaščen, najslovesneje pa ga častijo na Limbarski gori pri
Moravčah, kjer stoji njemu posvečena božjepotna cerkev.117
Čaščenje sv. Valentina se je razširilo po vseh delih Evrope.
Njegov god, 14. februarja, so spoštljivo praznovali in
zaupali v moč njegove priprošnje. Ime Valentin izhaja iz
Slika 15: Sv. Valentin (foto: D. Ovsec, latinske besede ''valens'', kar pomeni močan in zdrav, zato
so svetnika imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti in
Velika knjiga o praznikih, str.110)
zoper kužna obolenja.118
Po starem kmečkem koledarju prinese na ta dan sv. Valentin ključe do korenin; zato mu
pravijo tudi prvi spomladin. Marsikje na Slovenskem se tudi na Valentinovo ženijo ptiči.119
Čisto drugačen in precej bolj znamenit pa je Valentin v Angliji, kjer je že stoletja zaščitnik
zaljubljencev in dobrih prijateljev. Na ta dan so si že pred več kot petsto leti predvsem mladi
ljudje izmenjavali pisma in razglednice, pa tudi darila, ki so jih imenovali kar ''valentini''.
Šega se je razširila tudi na ostali anglosaški svet, potem pa tudi na nekatere druge evropske
dežele – zlasti tiste, ki slovijo po sladkarijah, najzavzetejšem spremljevalcu tega praznika.
Taka je na primer Italija.120

115

Prav tam, str. 544.
Prav tam.
117
Silvester Čuk, Svetnik za vsak dan, prvi del, Koper 1999, str. 74.
118
Prav tam.
119
N. Kuret, Praznično leto Slovencev, str. 544.
120
D. Ovsec, Velika knjiga o praznikih, str. 110.
116
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EMPIRIČNI DEL

3. 1 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako dobro učenci Zasebne katoliške osnovne šole
Alojzija Šuštarja iz Ljubljane poznajo praznike in svetnike v jesenskem in zimskem času.
Predvidevam, da bodo učenci s svojimi odgovori iz vprašalnika pokazali svoje dokaj obsežno
znanje o praznikih. Prav zato, ker je šola katoliška, pa prav toliko znanja pričakujem tudi
glede poznavanja svetnikov v navedenih letnih časih.

3. 2 ZGODOVINA OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA
Prva katoliška zasebna osnovna šola, poimenovana po pokojnem ljubljanskem nadškofu
Alojziju Šuštarju, je začela delovati septembra leta 2008. Takrat so njen prag prestopili 103
učenci in učenke. Na šoli so odprli dva oddelka prvega razreda ter po en oddelek drugega in
tretjega razreda. Šola je najnovejša članica družine enot, zbranih pod skupno streho Zavoda
sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.121
Prvi in vsak naslednji šolski dan je sad večletnih prizadevanj, ki so zrasla predvsem iz pobud
staršev in učiteljev. Dve leti pred ustanovitvijo osnovne šole je na pobudo ljubljanskega
pomožnega škofa Antona Jamnika, ki je v Slovenski škofovski konferenci prevzel pristojnost
za šolsko področje, začela delovati komisija za pripravo programa katoliške osnovne šole. Ob
ustanovitvi se je direktor zavoda sv. Stanislava, dr. Roman Globokar, prav posebej zahvalil
škofu Jamniku za njegovo navdušenje, s katerim je spodbudil začetek osnovnošolskega
projekta.122
Podoba nove cerkvene vzgojno-izobraževalne ustanove se je po besedah zavodskega
direktorja sicer oblikovala skozi številna soočenja mnenj in zamisli ter slednjič ob podpori
ustanovitelja ljubljanske nadškofije, ki jo predstavlja ordinarij mons. Alojz Uran, dozorela do
te mere, da je bila kot drugačna ponudba v siceršnjem osnovnošolskem prostoru postavljena
pred učitelje in starše. Interes za vpis med starši je bil tak, da so lahko sprejeli vse pravočasno
prijavljene otroke, med številnimi učitelji, ki so se zanimali za delo na katoliški osnovni šoli,
pa so izbrali mlado in zagnano ekipo, ki jo vodi ravnateljica dr. Marina Rugelj.123 Ta je kot
prva ravnateljica imela prednost, da si je učiteljski zbor izbrala sama (seveda s pomočjo
zavodske ekipe). Od osemdesetih prijavljenih na razpis so jih izbrali osem.124
Pristojnim v cerkvi ni bilo lahko ugrizniti v to ''osnovnošolsko jabolko'', tudi zato ne, ker
javno mnenje zasebnim šolam, še zlasti cerkvenim, ni ravno naklonjeno, kar pa je v veliki
121

Bogomir Štefanič, Šola tisočerih talentov (dalje: B. Štefanič, Šola tisočerih talentov), v: Družina, letn. 57,
2008, str. 1.
122
Prav tam, str. 20.
123
Prav tam.
124
Ksenja Hočevar, Osebnost tedna: Marina Rugelj, ravnateljica, v: Družina, letn. 57, 2008, str. 3.
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meri posledica političnih in ideoloških preigravanj, ki zmotno prepričujejo javnost, da je
lahko le državna šola jamstvo za kakovostno in splošno dostopno šolstvo.125

3. 3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Katere praznike učenci najbolje poznajo?
2. Katere značilnosti poznajo učenci na določene praznike?
3. Kateri svetnik je med učenci najbolj poznan?
4. Kaj vedo učenci o posameznem svetniku?

3. 4 METODOLOGIJA DELA
3. 4. 1 Opis vzorca
V raziskavi so sodelovali učenci od 3. do 5. razreda Osnovne šole Alojzija Šuštarja iz
Ljubljane. Sodelovalo je 92 učencev. Med anketiranci je bilo 53 % dečkov in 47 % deklic.
Preglednica: Sodelujoči v raziskavi glede na spol.
moški
ženski

f
49
43
92

f%
53,26
46,74
100

3. 4. 2 Opis tehnik – instrumentarija
V uvodnem delu sem najprej predstavila sebe, namen vprašalnika, kratko vsebino vprašalnika
in opozorila na njegovo anonimnost, saj sem pridobljene podatke uporabila zgolj v
raziskovalne namene tega diplomskega dela.
Podatke, uporabljene v raziskavi, sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 1).
Vprašalnik sem sestavila samostojno, s pomočjo ustrezne literature. Vseboval je 14 nalog
oziroma vprašanj različnih tipov. Pri 1., 3., 4. in 7. nalogi so učenci obkrožili en odgovor,
tistega, ki se jim je zdel najbolj ustrezen. Pri 6., 8. in 10. nalogi so poleg tega, da so obkrožili
en odgovor, še prosto odgovorili na zastavljeno vprašanje ali dopolnili manjkajoče besede. 2.
in 5. naloga sta bili odprtega tipa, kjer so učenci prosto odgovarjali, 9., 11. in 13. naloga pa so
bile zopet zaprtega tipa. Učenci so morali dopolniti manjkajoče besede v besedilu. Pri 12.
nalogi so morali glede na prebrani opis ugotoviti, za katerega svetnika gre. Pri zadnji, 14.
nalogi, pa so morali označiti na nemi karti Slovenije Primorsko in smeri neba ter odgovoriti
na vprašanje.
125

B. Štefanič, Šola tisočerih talentov, str. 1.
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3. 4. 3 Zbiranje in obdelava podatkov
S pomočjo vprašalnika sem zbrala podatke maja 2011 na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja.
Šušt
Reševanje vprašalnika sem vodila sama. Posebnosti in težav med reševanjem ni bilo. Učenci
so vprašalnike reševali frontalno med učno uro spoznavanja okolja oziroma družbe v
prisotnosti razrednega učitelja. Za reševanje vprašalnika so porabili povprečno
povpre
20 minut.
Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Rezultate sem
uredila, preštela in jih med seboj primerjala. Končne ugotovitve sem v analizi prikazala s
tabelami in grafi.

3. 5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V nadaljevanju
ljevanju so predstavljena anketna vprašanja in nato s pomočjo tabel in grafov odgovori
učencev. Tako prikazane rezultate sem interpretirala in jih dopolnila z lastno analizo ter
domnevo.

Tabela 1: Kdaj Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
26. junija
2
7
2
8

b
26. decembra
16
12
18
11

c
26. aprila
5
2
1
1

ni odgovoril
1
2
2
2

Graf 1: Kdaj Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti?

V 3. a razredu je 16 od 24 učencev
učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, 5 učencev se je odločilo
za odgovor c, 2 učenca za odgovor a, eden pa sploh ni odgovoril. Torej je delež pravilnih
odgovorov 67 %.
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Graf 2: Kdaj Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti?

V 3. b razredu je 12 od 23 učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, 7 učencev je obkrožilo
odgovor a, eden odgovor c, dva učenca pa nista odgovorila. Delež pravilnih odgovorov je 52
%.

Graf 3: Kdaj Slovenija praznuje dan samostojnosti
samostojnosti in enotnosti?

V 4. a razredu je 18 od 23 učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, 2 učenca sta obkrožila
odgovor a, eden odgovor c, dva učenca pa nista odgovorila. Delež pravilnih odgovorov je 78
%.
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Graf 4: Kdaj Slovenija
Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti?

V 5. a razredu je 11 od 22 učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, kar 8 se jih je odločilo
za odgovor a, eden za odgovor c, dva učenca pa nista odgovorila. Delež pravilnih odgovorov
je 50 %.
Iz navedenih rezultatov
ezultatov lahko razberem, da je najbolje odgovarjal 4. a razred z 78 %, takoj za
njim pa 3. a razred, s kar 67 %. Vsako leto imajo na šoli prireditev ob tem prazniku, v vsakem
razredu se tudi pogovarjajo o tem dnevu, od učitelja pa je odvisno, kako jim ta praznik
prikaže, ali pripravi kakšne dejavnosti, kako usmerja učenčeve misli ipd. Iz rezultatov lahko
sklepam, da so imeli v 4. a in 3. a veliko več pogovorov in dejavnosti v zvezi s tem
praznikom, kot pa v 5. a in 3. b razredu.

Tabela 2: Kdo se obdaruje za valentinovo?
To vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da sem izbrala tiste odgovore, ki so se pojavljali v
vseh štirih razredih.
Variante
odgovorov/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

zaljubljenci

fantje in
punce

starši

12
3
10
8

0
1
0
2

0
1
2
3

(obdari
se)
mame
1
1
0
2

ljubimci

ni
odgovoril

0
0
2
0

11
17
9
7
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Graf 5: Kdo se obdaruje za valentinovo?

V 3. a razredu je največ učencev napisalo, to je 12, da se na valentinovo obdarujejo
zaljubljenci. En učenec je napisal, da se na ta praznik obdari mame, 11 učencev pa sploh ni
odgovorilo na vprašanje.

Graf 6: Kdo se obdaruje za valentinovo?

V 3. b razredu so trije učenci napisali, da se na valentinovo obdarujejo zaljubljenci, eden je
napisal fantje in punce, eden starši, eden, da se obdari na ta dan mame, kar 17 učencev pa ni
odgovorilo na vprašanje.
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Graf 7: Kdo se obdaruje za valentinovo?

V 4. a razredu je 10 učencev napisalo, da se na valentinovo obdarujejo zaljubljenci, dva sta
napisala, da se obdarujejo starši, dva ljubimci, 9 učencev pa ni odgovorilo.

Graf 8: Kdo se obdaruje za valentinovo?

V 5. a razredu je 8 učencev napisalo, da se na valentinovo obdarujejo zaljubljenci, dva fantje
in punce, trije starši, dva, da se obdari mame, 7 pa jih sploh ni odgovorilo.
Zanimiv odgovor, ki se je pojavil v kar treh razredih,
razredih je bil,
l, da se na valentinovo obdari
mame. Morda so otroci ta praznik povezali s kakim drugim praznikom, mogoče z
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materinskim dnem, ali pa dejansko sami dajo na valentinovo svojim mamicam kakšno drobno
presenečenje. V četrtem razredu pa mi je bil najbolj zanimiv odgovor, da se na valentinovo
obdarujejo ljubimci. Najverjetneje sta ta dva učenca hotela najti sopomenko besedi
zaljubljenci.
Presenetilo me je tudi, da v tolikšnem številu učenci sploh niso odgovarjali na vprašanje, v 3.
b razredu je bil delež takšnih kar 74 %. Razlog temu je najbrž ta, da se o tem prazniku zelo
malo pogovarjajo, da so še premladi, da bi se obdarovali na ta dan ali pa preprosto niso
razumeli vprašanja.

Tabela 3: Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
Miklavž
4
3
4
7

b
Božiček
15
7
4
6

c
Dedek Mraz
4
11
13
9

ni odgovoril
1
2
2
0

Graf 9: Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?

V 3. a razredu se je kar 15 od 24 učencev odločilo za odgovor b, 4 za odgovor a, 4 za odgovor
c, en učenec pa ni odgovoril. Za pravilni odgovor (Dedek Mraz) so se odločili samo štirje
učenci, to je samo 17 %.
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Graf 10: Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?

V 3. b razredu je 11 od 23 učencev obkrožilo
obkrožilo pravilni odgovor c, 7 se jih je odločilo za
odgovor b, trije za odgovor a, dva pa nista odgovorila na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 48 %.

Graf 11: Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?

V 4. a razredu je 13 odd 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor c, po štirje so obkrožili
odgovora a in b, dva pa nista odgovorila na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 56 %.
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Graf 12: Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?

V 5. a razredu je 9 od 22 učencev obkrožilo pravilni odgovor c, 7 učencev odgovor a in 6
učencev odgovor b. Vsi so odgovarjali na to vprašanje. Delež pravilnih odgovorov pa je 41 %.
Nad rezultati tega vprašanja sem bila kar malce razočarana, saj sem pričakovala več pravilnih
pravil
odgovorov. Povprečje sta vsaj malce dvignila 3. b in 4. a razred, pa še ta dva z dokaj nizkimi
procenti (48 % in 56 %). Sklepam, da so površno prebrali vprašanje in kar malce ugibali
pravilni odgovor. V 3. a razredu se jih je kar 15, to je 63 %, odločilo
odločilo za Božička. Spomnim se,
da jim je učiteljica pri tem vprašanju poudarila besedno zvezo ''za novo leto''. Očitno tudi to ni
imelo učinka na pravilno odločitev. Kasneje sem v pogovoru z nekaterimi učiteljicami
ugotovila – kar je potrdilo mojo domnevo - da pri veliki večini učencev Dedek Mraz ne
prinaša daril, ker večino otrok glede na njihovo krščansko vzgojo obdarujeta Miklavž in
Božiček.
Poleg tega sklepam, da je večina otrok, ki je odgovorila napačno, vprašanje razumela, kot da
jih sprašujem po tem, kdoo jih obdaruje v novoletnem času, ki pa ga razumejo kot obdobje od
miklavževanja do novega leta. Iz odgovorov na to vprašanje pa sem lahko približno ocenila,
kolikšen del otrok obdaruje Miklavž (23 %), Božiček (35 %) in Dedek Mraz (40 %).

Tabela 4: Prvoo knjigo v slovenskem jeziku je napisal Primož Trubar. Ta pomemben
mož je deloval v času reformacije. Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo ta praznik,
pra
dan
reformacije?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
31. januarja
7
4
3
5

b
31. decembra
6
4
0
0

c
31. oktobra
7
10
14
15

ni odgovoril
4
5
6
2
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Graf 13: Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo dan reformacije?

V 3. a razredu je 7 od 24 učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, 7 se jih je odločilo za
odgovor a, 6 za odgovor b, štirje pa nisi odgovorili na vprašanje. Torej je delež pravilnih
odgovorov 29 %.

Graf 14: Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo dan reformacije?

V 3. b razredu je 10 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor c, po štirje so se odločili za
odgovor a in b, 5 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 44 %.
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Graf 15: Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo dan reformacije?

V 4. a razredu je 14 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor c, trije so obkrožili
ob
odgovor a,
nihče se ni odločil za odgovor b, 6 pa jih ni odgovorili na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 61 %.

Graf 16: Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo dan reformacije?

V 5. a razredu je 15 od 22 učencev obkrožilo
obkrožilo pravilni odgovor c, 5 jih je obkrožilo odgovor a,
nihče se ni odločil za odgovor b, dva pa nista odgovorila na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 68 %.
Na to vprašanje sta najbolje oziroma pravilno odgovorila najvišja razreda, 4.
4 a z 61 % in 5. a z
68 %. Nenazadnje tudi 3. b ni slabo odgovarjal, glede na to, da se v tretjem razredu tega
praznika ne omenja tako veliko, kot pa v 4. in 5. razredu. Tu se o Primožu Trubarju
pogovarjajo pri urah slovenščine, o njem naredijo tudi kak plakat ipd. Če bi morda
mord malce
spremenila vprašanje in ne bi spraševala po točnem datumu praznika, bi najverjetneje veliko
bolje odgovarjala tudi nižja razreda. Namreč kar veliko učencev iz obeh 3. razredov mi je
znalo povedati, zakaj je Primož Trubar pomemben za Slovence in kaj je napisal.
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Tabela 5: Ali prirejajo v tvojem
vojem kraju miklavževanje? Kje?
Odgovori/
razredi
3. a

DA

NE

15

3

ni
odgovoril
6

3. b

15

2

6

4. a
5. a

12
14

6
5

5
3

Kje?
doma, v župniji, ljudskem domu, šoli,
cerkvi, na ulici, v Guncljah
pred cerkvijo, na Prešernovem trgu, v šoli,
Kranju,
anju, Ljubljani, Kosezah, Črnučah
v ljudskem domu, župnišču, cerkvi, zavodu
v cerkvi, župnišču, ljudskem domu,
Šentvidu, Ljubljani

Graf 17: Ali prirejajo v tvojem kraju miklavževanje?

V 3. a razredu je 15 od 24 učencev (to je 63 %) pritrdilno odgovorilo na prvo vprašanje, 3
učenci so zanikali, 6 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. Tisti, ki so pritrdilno odgovorili
na vprašanje so tudi napisali, kje prirejajo miklavževanje. Odgovori so bili različni: doma, v
župniji, v ljudskem domu, v šoli, v cerkvi, na ulici, v Guncljah (odgovor dveh deklic, ki sta
tam doma).
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Graf 18: Ali prirejajo v tvojem kraju miklavževanje?

V 3. b razredu je 15 od 23 učencev (to je 65 %) pritrdilno odgovorilo
odgovorilo na vprašanje, dva
učenca sta zanikala, 6 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. Tisti, ki so pritrdilno odgovorili
na vprašanje so tudi napisali, kje prirejajo miklavževanje: pred cerkvijo, na Prešernovem trgu,
v šoli, v Kranju, v Ljubljani, v Kosezah,
Ko
v Črnučah.

Graf 19: Ali prirejajo v tvojem kraju miklavževanje?

V 4. a razredu je 12 od 23 učencev (to je 52 %) pritrdilno odgovorilo na vprašanje, 6 učencev
je zanikalo, 5 učencev pa na vprašanje ni odgovorilo. Tisti, ki so pritrdilno odgovorili na
vprašanje to tudi napisali, kje prirejajo miklavževanje: v ljudskem domu, v župnišču, v cerkvi,
v zavodu.
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Graf 20: Ali prirejajo v tvojem kraju miklavževanje?

V 5. a razredu je 14 od 22 učencev (to je
je 63 %) pritrdilno odgovorilo na vprašanje, 5 jih je
zanikalo, trije učenci pa niso odgovorili. Tisti, ki so pritrdilno odgovorili na vprašanje so tudi
napisali, kje prirejajo miklavževanje: v cerkvi, v župnišču, v ljudskem domu, v Šentvidu, v
Ljubljani.
Če povzamem, v vseh razredih pri več kot polovici učencev prirejajo miklavževanje.
Pričakovala
akovala sem malce višje odstotke,
odstotke, a očitno ta navada ni tako običajna, da bi jo izvajali in
se je udeleževali povsod po Sloveniji. Učenci so napisali različne lokacije miklavževanja,
m
te
so se seveda ponavljale.

Tabela 6: Kdaj Miklavž nosi darila? (odprti tip vprašanja)
Razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

Odgovori
ob polnoči, 6. 12., ponoči, na svoj god, decembra
pred Božičkom, na noč pred svojim godom, decembra, 6. 12.
iz 5. na 6.
6 12., ponoči, 6. 12., decembra
takrat, ko goduje, 6. 12.

Drugi del naloge je učence spraševal kdaj Miklavž nosi darila. V vsakem razredu sem dobila
tri do štiri različne odgovore.
V 3. a razredu so učenci odgovarjali z naslednjimi besedami: ob polnoči,
polnoči, 6. 12., ponoči, na
svoj god in decembra. Čisto vsak odgovor je po mojem mnenju pravilen, le različne
sopomenke so uporabili. Najbolje se je znašel učenec, ki je napisal ''na svoj god''. Spomnim se
ga, ko je glasno spraševal med reševanjem vprašalnika,
vprašalnika, kdaj točno Miklavž goduje. Z gospo
učiteljico mu nisva smeli odgovoriti, zato nama je rekel, da se bo nečesa domislil in napisal
pravi odgovor. Največ učencev, to je 6, jih je napisalo, da Miklavž nosi darila ponoči, trije
učenci so napisali točen datum,
m, ostale odgovore je napisal po en učenec. Kar 12 učencev pa
sploh ni napisalo odgovora.
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V 3. b razredu sem dobila tudi pet različnih odgovorov: pred Božičkom, na noč pred svojim
godom, decembra, 6. 12. in ponoči. Ti so dokaj podobni prejšnjim odgovorom, le prvi se mi
zdi zanimiv, ker je učenec vedel, kako gre zaporedje ''prinašalcev'' daril v mesecu decembru
in zato napisal ''pred Božičkom''. Trije učenci so napisali točen datum, ostale odgovore pa je
napisal po en učenec. Kar 16 učencev pa ni odgovorilo na to vprašanje.
V 4. a razredu sem dobila štiri različne odgovore, iz 5. na 6. 12., ponoči, 6. 12. in decembra.
Štirje učenci so navedli točen datum, ostale tri odgovore pa je napisal po en učenec. Pet
učencev pa je napisalo napačne datume, od tega so kar trije napisali 25. 12.. Datum so
zamenjali z drugim prinašalcem daril, to je z Božičkom. 11 učencev pa ni podalo odgovora.
V 5. a razredu sem dobila tudi štiri različne odgovore, 6. 12., takrat, ko goduje, ponoči in
pozimi. 7 učencev je napisalo točen datum, ostale odgovore pa je napisal po en učenec. Trije
učenci pa so navedli napačen datum, od tega sta zopet dva napisala dan božiča. Na vprašanje
pa ni odgovorilo 9 učencev.
Zelo veliko učencev ne ve, kdaj točno nosi Miklavž darila. Nad tem rezultatom sem kar malce
razočarana, saj sem pričakovala boljši odziv ali pa vsaj malo manjše število tistih, ki niso
odgovorili na vprašanje. Takih je bilo v obeh tretjih razredih več kot polovica in v višjih
razredih samo malo manj kot polovica učencev. Ti učenci bi se morali ravno tako kot nekateri
znajti in najti sopomenke za točen datum.

Tabela 7: Ali Miklavžu kaj nastaviš? Obkroži (da/ne)! Če si pritrdilno odgovoril, napiši,
kaj mu nastaviš.
Odgovori/
razredi
3. a

DA

NE

9

15

ni
odgovoril
0

3. b

17

5

1

4. a

16

7

0

5. a

14

8

0

Odgovori v primeru pritrdilnega
odgovora
čokolado, pismo, skledo, mleko in piškote,
košaro za igrače
risbico, mleko in piškote, krožnik, košaro,
sladkarije, pismo, pehar, sadje
piškote, nogavice, mleko, čokolado, pehar,
košaro, pismo
piškote, mleko, knjigo o sv. Miklavžu,
pismo, pehar, krožnik, risbico, sporočilo,
košarico
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Graf 21: Ali Miklavžu kaj nastaviš?

V 3. a razredu je 9 od 24 učencev odgovorilo pritrdilno, kar 15 učencev pa je vprašanje
zanikalo. Vsi soo odgovorili na vprašanje. Delež pritrdilnih odgovorov je bil 37 %, delež
zanikanih pa kar 63 %. Tisti, ki so odgovorili z ''DA'', so napisali tudi kaj Miklavžu nastavijo:
čokolado, pismo, skledo, mleko in piškote, košaro za igrače.

Graf 22: Ali Miklavžu kaj nastaviš?

V 3. b razredu je 17 od 23 učencev odgovorilo pritrdilno, 5 učencev je zanikalo, en učenec pa
ni odgovoril na vprašanje. Delež pritrdilnih odgovorov je bil 74 %, delež zanikanih pa 22 %.
Tisti, ki so odgovorili z ''DA'',
A'', so napisali tudi kaj Miklavžu nastavijo: risbico, mleko in
piškote, krožnik, košaro, sladkarije, pismo, pehar, sadje.

- 40 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Rauh Katarina, diplomsko delo

Graf 23: Ali Miklavžu kaj nastaviš?

V 4. a razredu je 16 od 23 učencev odgovorilo pritrdilno, 7 učencev pa
pa je vprašanje zanikalo.
Vsi si odgovorili na vprašanje. Delež pritrdilnih odgovorov je bil 70 %, delež, delež zanikanih
pa 30 %. Tisti, ki so odgovorili z ''DA'', so tudi napisali kaj Miklavžu nastavijo: piškote,
nogavico, mleko, čokolado, pehar, košaro, pismo.

Graf 24: Ali Miklavžu kaj nastaviš?

V 5. a razredu je 14 od 22 učencev odgovorilo pritrdilno, 8 pa je vprašanje zanikalo. Vsi so
odgovorili na vprašanje. Delež pritrdilnih odgovorov je bil 64 %, delež zanikanih pa 36 %.
Tisti,
sti, ki so odgovorili z ''DA'', so tudi napisali kaj Miklavžu nastavijo: piškote, mleko, knjigo
o sv. Miklavžu, pismo, pehar, krožnik, risbico, sporočilo, košarico.
Na to vprašanje so v vseh razredih, razen 3. a razreda, z več kot polovico odstotkov
odgovorili
orili pritrdilno. Odgovarjali pa so zelo različno; najbolj
najbolj me je presenetil odgovor
"mleko in piškoti",, ker se je pojavil v prav vseh štirih razredih. Sama za to navado še nisem
slišala, morda zato, ker prihajam iz drugih krajev kot učenci. Tudi odgovor učenca
uč
iz 5.
razreda me je navdušil, in sicer je napisal, da Miklavžu nastavi knjigo o sv. Miklavžu. Tudi
drugače sem pričakovala, da bom dobila samo odgovore kot so na primer, košara, skleda,
nogavica, sporočilo oziroma pismo, ne pa tudi, da nastavijo sadje,
sadje, sladkarije, mleko in risbice.
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Tabela 8: Kateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena
peče
gos,
mlinci in rdeče zelje?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
Sv.
Miklavž
1
0
0
2

b
Sv. Martin

c
Sv. Štefan

ni odgovoril

20
13
19
10

2
5
1
9

1
5
3
1

Na kateri dan praznujemo
ta praznik? (število
pravilnih odgovorov)
1
1
0
0

Graf 25: Kateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena gos, mlinci
in rdeče zelje?

V 3. a razredu je 20 od 24 učencev
učencev obkrožilo pravilni odgovor b, dva učenca sta obkrožila
odgovor c, en učenec odgovor a, eden pa ni odgovoril na vprašanje. Samo en učenec pa je
vedel, kdaj točno praznujemo martinovo. Delež pravilnih odgovorov je 83 %.
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Graf 26: Kateri
ateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena gos, mlinci
in rdeče zelje?

V 3. b razredu je 13 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, 5 se jih je odločilo za
odgovor c, nobeden za odgovor a, 5 pa jih ni odgovorilo. Na vprašanje,
vprašanje, kdaj praznujemo ta
praznik pa je vedel samo en učenec. Delež pravilnih odgovorov je 56 %.

Graf 27: Kateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena gos, mlinci
in rdeče zelje?

V 4. a razredu je 19 od 23 učencev
učencev obkrožilo pravilni odgovor b, eden se je odločil za
odgovor c, nobeden za odgovor a, trije pa niso odgovorili na vprašanje. Nihče izmed učencev
pa ni vedel, kdaj točno praznujemo ta praznik. Delež pravilnih odgovorov je 83 %.
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Graf 28: Kateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena gos, mlinci
in rdeče zelje?

V 5. a razredu je 10 od 22 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, 9 jih je obkrožilo odgovor c,
dva učenca odgovor a, en učenec pa ni odgovoril na vprašanje.
vprašanje. Nihče izmed učencev ni vedel,
kdaj praznujemo martinovo. Delež pravilnih odgovorov je 45 %.
V vseh razredih so se sicer v največjem številu odločili za svetnika Martina, vendar 3. a in 4.
a razred močno izstopata po številu pravilnih odgovorov. Oba
Oba imata visokih 83 % pravilnih
odgovorov. V nasprotju s tem pa skoraj nihče izmed učencev vseh štirih razredov ni vedel,
kdaj točno praznujemo martinovo. V 5. a razredu je npr. en učenec napisal, da praznujemo
praznik na nedeljo, v 4. a razredu je en učenec
učenec napisal napačen datum, 26. 5.. Le dva učenca,
eden iz 3. a in eden iz 3. b, sta vedela točen datum tega praznika. Torej so samo štirje učenci
izmed vseh razredov odgovorili na to vprašanje. Razlog temu je najbrž ta, da svetnika samega
omenjajo, prav tako
ko tudi običaje, značilne za ta dan, točnega datuma pa se očitno ne
zapomnijo, ker jim ga morda povedo učiteljice/starši kar mimogrede, pa še kot tak podatek, ki
jim je najbrž popolnoma nezanimiv in ga zato zelo hitro pozabijo.

Tabela 9: Katero svetnico častimo 21. januarja? Svetnica je zavetnica pastirjev in
ovčarjev ter varuhinja ovac.
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
Sv. Neža
8
6
17
13

b
Sv. Katarina
3
7
3
2

c
Sv. Lucija
5
1
2
3

ni odgovoril
8
9
1
4
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Graf 29:
29 Katero svetnico častimo 21. januarja?

V 3. a razredu je 8 od 24 učencev obkrožilo pravilni odgovor a, 5 učencev je obkrožilo
odgovor c, trije odgovor b, 8 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 33 %.

30 Katero svetnico častimo 21. januarja?
Graf 30:

V 3. b razredu je 6 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor a, 7 učencev se je odločilo za
odgovor b, eden za odgovor c, 9 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 26 %.
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Graf 31:
31 Katero svetnico častimo 21. januarja?

V 4. a razredu je 17 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor a, trije odgovor b, dva učenca
odgovor c, eden pa ni odgovoril na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 74 %.

32 Katero svetnico častimo 21. januarja?
Graf 32:

V 5. a razredu je 13 od 22 učencev obkrožilo pravilni odgovor a, trije so se odločili za
odgovor c, dva za odgovor b, štirje učenci pa niso odgovorili na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 59 %.
4. a razred močno izstopa po številu pravilnih odgovorov. Takoj za njim mu sledi najvišji
razred, nato pa še najnižja razreda z dokaj nizkimi rezultati. Nad rezultati nisem prav nič
razočarana, prej zadovoljna, saj sta najvišja razreda dobro odgovarjala. Svetnico
Sve
Nežo se
namreč ne omenja tako pogosto, pa vendar na tej šoli slišijo zanjo večkrat, kot na ostalih
javnih šolah. Iz rezultatov lahko sklepam, da se o njej več pogovarjajo v višjih razredih,
bodisi je to med veroukom, spoznavanjem vere ali med prostimi
prostimi pogovori z učitelji.
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Tabela 10: ''Otroci hodijo od hiše do hiše, kjer vse domače po vrsti tepejo s šibami,
nakar so seveda obdarovani.'' Za kateri običaj gre in kdaj ga praznujemo?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
28. decembra

b
28. marca

c
28. septembra

ni
odgovoril

2
5
7
2

11
3
7
6

2
1
2
3

9
14
7
11

Za kateri običaj gre?
(število pravilnih
odgovorov)
2
1
3
2

Graf 33: Poznavanje običaja tepežkanja.

V 3. a razredu sta se na podlagi citata za običaj tepežkanja odločila
odločila samo dva učenca, potem
pa sta se za pravilni odgovor c odločila samo dva od 24 učencev, 11 jih je obkrožilo odgovor
b, dva odgovor c, 9 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 8 %.
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Graf 34: Poznavanje običaja tepežkanja.

V 3. b razredu se je na podlagi citata za običaj tepežkanja odločil samo en učenec, potem pa
se je za pravilni odgovor a odločilo 5 od 23 učencev, trije so obkrožili odgovor b, eden
odgovor c, 14 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje.
vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 22 %.

Graf 35: Poznavanje običaja tepežkanja.

V 4. a razredu so se na podlagi citata za običaj tepežkanja odločili trije učenci, potem pa so je
za pravilni odgovor a odločilo 7 od 23 učencev, 7 učencev se je odločilo za odgovor b, dva
učenca za odgovor c, 7 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je
31 %.
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Graf 36: Poznavanje običaja tepežkanja.

V 5. a razredu sta se na podlagi citata za običaj tepežkanja odločila dva učenca, potem pa sta
se za pravilni odgovor a odločila dva od 22 učencev, 6 učencev je obkrožilo odgovor b, trije
odgovor c, 11 pa jih ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je 9 %.
V največji meri učenci sploh niso odgovorili na to vprašanje - niti na vprašanje za kateri
običaj gre niti kdaj ga praznujemo ne. Najvišje odstotke oziroma največ pravilnih odgovorov
so imeli v 4. a razredu, takoj za njim pa v 3. b razredu, vendar so bili kljub temu rezultati
slabi. Daleč zadaj jima sledita preostala dva razreda. Iz rezultatov sodeč lahko sklepam, da o
tem običaju zelo malo vedo in da se najverjetneje tudi v šoli o njem skoraj nič ali pa sploh nič
ne pogovarjajo. Ko so odgovarjali na vprašanje, za kateri običaj gre, so pisali
pis razne praznike.
V 3. a razredu je kar 8 učencev napisalo, da gre za pust, trije pa so napisali miklavževanje. V
3. b razredu so prav tako štirje učenci napisali, da gre za pust in eden, da gre za
miklavževanje. V 4. a razredu se je zopet za pust odločilo
odloči o 6 učencev in dva učenca za Svete
tri kralje. V 5. a razredu pa sta dva napisala, da gre za pust, eden za miklavževanje in eden za
noč čarovnic. Da se jih je toliko odločilo za pust je zanimiv podatek, ker so namreč iz samega
citata že tako sklepali. Za miklavževanje pa so se morda odločili zaradi šibe, ki jim jo
Miklavž prinese, če so poredni.

Tabela 11: V začetku meseca februarja praznujemo ___________________ (svečnico).
Na ta dan dajo ljudje blagosloviti ___________________ (sveče), ki jih pozneje
uporabljajo
porabljajo za različne namene. S tem praznikom se konča božična doba.
Odgovori/
razredi

3. a
3. b
4. a
5. a

Kaj praznujemo?
(število pravilnih
odgovorov)
3
2
6
6

Kaj dajo ljudje
blagosloviti? (število
pravilnih
odgovorov)
1
0
2
2

ni odgovoril

18
18
13
14
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Graf 37:
37 Poznavanje praznovanja svečnice.

V 3. a razredu so samo trije od 24 učencev vedeli, kaj praznujemo v začetku meseca februarja.
Da damo na ta dan blagosloviti sveče, je vedel samo en učenec, kar 18 učencev pa ni
odgovorilo na vprašanje.

Graf 38:
38 Poznavanje praznovanja svečnice.

V 3. b razredu sta samo dva od 23 učencev vedela, da v začetku februarja praznujemo
svečnico, nihče pa ni vedel, da damo na ta dan blagosloviti sveče. 18 učencev
učence ni odgovorilo
na vprašanje.
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Graf 39:
39 Poznavanje praznovanja svečnice.

V 4. a razredu je 6 od 23 učencev vedelo, da v začetku februarja praznujemo svečnico, dva
učenca pa sta vedela, da damo na ta dan blagosloviti sveče. 13 učencev ni
ni navedlo
navedl nobenega
odgovora na vprašanje.

Graf 40:
40 Poznavanje praznovanja svečnice.

V 5. a razredu je 6 od 22 učencev vedelo, da v začetku februarja praznujemo svečnico, dva
učenca pa sta vedela, da damo na ta dan blagosloviti sveče. 14 učencev ni odgovorilo
o
na
vprašanje.
Na splošno je zelo veliko učencev pustilo nalogo neizpolnjeno. V vsakem razredu jih je bilo
to več kot polovica razreda. Nekateri pa so odgovorili z napačnimi besedami. V 3. a razredu
so na primer nekateri napisali,
pisali, da v začetku meseca februarja praznujemo Prešernov dan, dva
sta napisala novo leto. V 3. b razredu sem prav tako dobila raznolike odgovore. Tako so
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napisali namesto svečnice dan samostojnosti in enotnosti, veliko noč in pust, namesto sveč, ki
jih damo
amo na ta dan blagosloviti pa jaslice in butarce. V 4. a razredu se je ravno tako pojavila
paleta odgovorov kot so pepelnica, Sveti trije kralji, binkošti, novo leto, namesto sveč pa
jaslice, domovi, predmeti. V 5. a razredu pa je namesto svečnice eden zapisal
zap
veliko noč,
namesto sveč pa pepel, fige, jedila.
Glede na to, da je to katoliška osnovna šola, sem pričakovala malo več pravilnih odgovorov.
Vem, da se o tem prazniku pogovarjajo in da se na ta dan na šoli tudi blagoslovijo sveče. Pa
vendar se očitno še premalo pogovarjajo, da bi učencem ostalo v spominu, kaj točno
praznujemo v začetku februarja oziroma s katerim dnem zaključimo božično dobo, ki je na tej
šoli še posebej na svoj način ''opevana''.

Tabela 12: Kateri svetnik je zavetnik
z
konj in živine?
Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

a
Sv. Anton
4
4
8
7

b
Sv. Štefan
8
10
8
12

c
Sv. Valentin
2
2
1
3

ni odgovoril
10
7
6
0

Graf 41: Kateri svetnik je zavetnik konj in živine?

V 3. a razredu je 8 od 24 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, štirje učenci so obkrožili
odgovor a, dva odgovor c, 10 pa jih sploh ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 33 %.
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Graf 42: Kateri svetnik je zavetnik konj in živine?

V 3. b razredu je 10 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, štirje učenci so obkrožili
odgovor a, dva odgovor c, 7 učencev pa ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih
odgovorov je 44 %.

Graf 43: Kateri svetnik je zavetnik konj in živine?

V 4. a razredu je 8 od 23 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, 8 učencev je obkrožilo
odgovor a, eden odgovor c, 6 pa jih ni odgovorilo na vprašanje. Delež pravilnih odgovorov je
35 %.
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Graf 44: Kateri svetnik je zavetnik konj in živine?

V 5. a razredu je 12 od 22 učencev obkrožilo pravilni odgovor b, 7 učencev je obkrožilo
odgovor a in trije odgovor c. Delež pravilnih odgovorov je 54 %.
V 5. razredu sem dobila najboljše rezultate – delež pravilnih rezultatov je bil malo čez
polovico,, medtem ko je v ostalih razredih znašal manj kot polovico. Na splošno je v vseh
razredih, še posebej v 4. in 5. razredu, veliko število glasov dobil sv. Anton, ki sicer goduje
17. januarja. On je namreč tudi zavetnik živinorejcev in na njegov god so včasih
včas v cerkvi
darovali prašičje krače, pleče in klobase, s priporočilom za zdravje pri reji prašičev in drugih
domačih živali. Sklepam lahko, da učenci poznajo oba svetnika in njune značilnosti, le da so v
tej nalogi malce zamešali podatke in zato pripisovali
pripisovali sv. Antonu toliko ''točk''.

Tabela 13: ''____________________ (Sv. Valentin) prinese ključe do korenin.'' Zato mu
pravijo tudi prvi spomladin. Čisto drugačen pa je ta svetnik v Angliji, kjer je že stoletja
zaščitnik _____________________ (zaljubljencev)
(zaljubljencev) in dobrih prijateljev. Šega se je
kasneje razširila tudi na ostali anglosaški in evropski svet.
Odgovori/ razredi

3. a
3. b
4. a
5. a

Kateri svetnik?
(število pravilnih
odgovorov)
8
1
2
3

Čigav zaščitnik?
(število pravilnih
odgovorov)
4
0
0
3

Ni odgovoril

13
21
13
16

V vseh razredih vidimo najvišji stolpec za ''ni odgovoril''. Vendar je nekaj takih, ki so vseeno
odgovarjali pravilno.
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Graf 45:: Poznavanje praznovanja valentinovega.

V 3. a razredu je 8 od 24 učencev vedelo, da
da gre za sv. Valentina in štirje učenci, da je v
Angliji zaščitnik zaljubljencev. 13 učencev pa ni vstavilo nobene besede. Na prvo mesto so
trije učenci napisali, da gre za sv. Petra.

Graf 46:: Poznavanje praznovanja valentinovega.

V 3. b razredu je samo en učenec vedel, da gre za sv. Valentina, nobeden pa ni poskušal
ugotoviti, zaščitnik česa je v Angliji. Kar 21 učencev sploh ni vstavilo nobene besede. Na
prvo mesto je en učenec napisal, da gre sv. Avguština.
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Graf 47:: Poznavanje praznovanja valentinovega.

V 4. a razredu je sta dva učenca vedela, da gre za sv. Valentina in zopet nihče ni vedel,
zaščitnik koga je v Angliji. 13 učencev ni vstavilo nobene besede. Na prvo mesto so navedli
še mnogo ostalih svetnikov,
vetnikov, sv. Antona, sv. Jurija, sv. Petra, sv. Martina. Na drugo mesto pa
so napisali, da je svetnik zaščitnik živali.

Graf 48:: Poznavanje praznovanja valentinovega.

V 5. a razredu so trije učenci vedeli, da gre za sv. Valentina,
Valentina, trije pa so prav tako vedeli, da je
on zaščitnik zaljubljencev v Angliji. Kar 16 učencev pa ni vstavilo nobene manjkajoče
besede. Na prvo mesto sta dva učenca napisala, da gre za sv. Petra, na drugo mesto pa je en
učenec napisal, da je svetnik zaščitnik
zaščitni ''slabih'' in dobrih prijateljev.
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Učenci so v veliki večini ugibali, za katerega svetnika gre, to je še posebej vidno iz
odgovorov 4. a razreda. Zanimivo pa je, da se je v treh razredih pojavil sv. Peter. Učenci so
gotovo mislili svetnika Petra, ki goduje 29. junija, poleg sv. Pavla. Sv. Petra namreč
upodabljamo s ključi v rokah, pravimo mu tudi ''nebeški ključar''. Učence je morda zavedel
premi govor, kjer piše, da svetnik prinese ključe do korenin in so te ključe povezali s sv.
Petrom.

Tabela 14: Spodaj sta opisana dva svetnika, ki godujeta meseca decembra. Na črto pred
opisom napiši, za katerega svetnika gre.
_____________________ (Sv. Silvester) - Svetnik je zavetnik domačih živali in
priprošnjik za dobro krmno letino. Na nekaterih podobah drži tudi ključ, ker z njim
''odklene'' novo leto.
_____________________ (Sv. Miklavž) - Svetnik in prijatelj otrok, zavetnik ujetnikov,
mornarjev, priprošnjik za dobro poroko. Spada med najbolj priljubljene zimske
svetnike. S posebnim pričakovanjem ga spremljajo otroci, saj je ravno on tisti, ki
obdaruje otroke.
Odgovori/ razredi

3. a
3. b
4. a
5. a

Sv. Silvester (število
pravilnih
odgovorov)
0
2
2
0

Sv. Miklavž (število
pravilnih
odgovorov)
8
9
11
16

ni odgovoril

12
13
11
4
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Graf 49: Poznavanje svetnikov sv. Silvestra in sv. Miklavža.

V 3. a razredu je najvišji stolpec za ''ni odgovoril'', takih je 12 učencev. 8 učencev je poznalo
drugega svetnika, nobeden pa ni vedel, kateri svetnik je opisan prvi.

Graf 50: Poznavanje svetnikov sv. Silvestra in sv. Miklavža.

V 3. b razredu je zopet najvišji stolpec za ''ni odgovoril'', kar 13 učencev je takih. 9 učencev je
poznalo drugega svetnika, dva pa prvega svetnika.
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Graf 51: Poznavanje svetnikov sv. Silvestra in sv. Miklavža.

V 4. a razredu 11 učencev ni odgovorilo oziroma vstavilo nobene manjkajoče besede, 11
učencev je poznalo drugega svetnika, dva pa prvega svetnika.

Graf 52: Poznavanje svetnikov sv. Silvestra
Silvestra in sv. Miklavža.

V 5. a razredu je kar 16 učencev poznalo drugega svetnika, nihče ni vedel, za koga gre pri
prvem opisu, štirje učenci pa niso vstavili nobene besede.
Za prvega svetnika sem dobila precej slabe rezultate, saj v veliki večini niso vedeli,
v
na
katerega svetnika se nanaša navedeni opis. Navajali so različne svetnike. V 3. a je kar 5
učencev napisalo, da gre za sv. Antona, v 3. b, da gre za sv. Petra, sv. Štefana, sv. Valentina, v
4. a so trije napisali, da gre za sv. Petra in eden za sv.
sv. Štefana in v 5. a, da gre za sv. Antona,
kar 8 učencev, da gre za sv. Štefana, in po eden, da gre za sv. Valentina, sv. Petra. Največkrat
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se je pojavil sv. Štefan, ki je zavetnik konj in živine. Najverjetneje so učenci to povezali s
prvim delom opisa, kjer
er piše, da je zavetnik domačih živali. Takoj za tem svetnikom je bil
nekajkrat omenjen tudi sv. Anton, ki je prav tako zavetnik živinorejcev. Tu so prav tako
gledali prvi del opisa, kjer omenjamo živali. Sv. Petra pa so nekateri gotovo napisali zaradi
drugega
gega dela opisa, kjer omenimo ključe, saj je svetnik ''nebeški ključar''. Iz navedenega
lahko povzamem, da učenci zadnjega decembrskega dne ne povezujejo s sv. Silvestrom oz. z
izpeljanimi besedami (silvestrovo, silvestrovanje).

Tabela 15: Ta dan pri nass in še kje imenujemo tretji božič, večer pred njim pa tretji
sveti večer. Kateri dan praznujemo? Trije modri se pri nas imenujejo
_____________________
(Gašper),
____________________
(Miha)
in
___________________________ (Boltežar).

Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

Kateri dan
praznujemo?
(število
pravilnih
odgovorov)
2
4
4
4

Imena treh
modrih (en
pravilni
odgovor)

Imena treh
modrih (dva
pravilna
odgovora)

Imena treh
modrih (vsi
pravilni
odgovori)

0
1
0
1

0
2
0
2

7
10
12
11

ni odgovoril

17
10
11
8

Graf 53: Poznavanje praznika Svetih treh kraljev.

V 3. a razredu kar 17 učencev ni vstavilo nobene manjkajoče besede. Dva učenca sta vedela,
kateri dan praznujemo, 7 učencev pa je navedlo imena vseh treh kraljev.
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Graf 54: Poznavanje praznika Svetih treh kraljev.

V 3. b razredu so štirje učenci vedeli, kateri dan praznujemo, 10 učencev je navedlo imena
vseh treh kraljev, eden je vedel ime samo enega kralja, dva imena dveh kraljev, 10 učencev pa
ni rešilo te naloge.

Graf 55: Poznavanje praznika Svetih treh kraljev.

V 4. a razredu so štirjee učenci vedeli, da gre za Svete tri
tri kralje, kar 12 učencev je navedlo
imena vseh treh kraljev, 11 učencev pa ni vstavilo nobene manjkajoče besede.
besede.
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Graf 56: Poznavanje praznika Svetih treh kraljev.

V 5. a razredu so štirje učenci vedeli, kateri dan praznujemo, 11 učencev je navedlo imena
vseh treh kraljev, eden je vedel ime samo enega kralja, dva imena dveh kraljev, 8 učencev pa
ni vstavilo nobene besede.
Presenetilo me je, da glede na to, koliko učencev je poznalo imena vseh treh kraljev, da potem
vsi tisti niso vedeli, za kateri praznik dejansko gre. Kajti na prvo vprašanje je v vseh razredih
odgovorilo zelo malo učencev,
encev, največ štirje, to je manj kot 20 % delež na razred. Za imena
kraljev pa drugih odgovorov kot pravilnih sploh nisem dobila. Če so vedeli,
vedeli so napisali pravo
ime, če ne pa so pustili prazno mesto.

Tabela 16: 15. septembra Slovenci praznujemo Dan vrni
vrnitve
tve Primorske k matični
domovini. Na nemi karti Slovenije označi smeri neba in obarvaj predel, kjer se nahaja
Primorska.
Od katere države je bilo Slovencem vrnjeno to ozemlje? (od Italije)

Odgovori/
razredi
3. a
3. b
4. a
5. a

Pravilno
označene smeri
neba

Pravilno
označena
Primorska

12
0
6
20

12
10
5
20

Od katere
države? (število
pravilnih
odgovorov)
0
2
4
10

Ni odgovoril
3
6
3
1
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Graf 57: Poznavanje praznika dneva vrnitve Primorske k matični domovini.

V 3. a razredu je 12 učencev na nemi karti Slovenije pravilno označilo smeri neba, 12 jih je
prav tako pravilno označilo, kje leži Primorska, le na vprašanje nisem dobila nobenega
pravilnega odgovora, vendar so vsaj poskušali z raznimi drugimi odgovori (6 učencev je
napisalo, da je bilo Slovencem vrnjeno ozemlje od Jugoslavije, eden je napisal od Primorcev
in eden od Madžarske). Trije učenci pa niso izpolnili te naloge.

Graf 58: Poznavanje praznika dneva vrnitve Primorske k matični domovini.

V 3. b razredu pa je samo en učenec označil smeri neba in še ta nepravilno, ostalih 22 pa
sploh ni izpolnilo tega dela naloge. 10 učencev je pravilno označilo, kje leži Primorska, dva
pa sta vedela, da je bilo Slovencem vrnjeno ozemlje od sosednje Italije. Tu sem ravno tako
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dobila različne odgovore, kot so, od Jugoslavije, Nemčije, Hrvaške, Slovaške, Avstrije. Šest
učencev pa se reševanja te naloge ni lotilo.

Graf 59: Poznavanje praznika dneva vrnitve Primorske k matični domovini.

V 4. a razredu je samo šest učencev pravilno označilo smeri neba in 5 učencev pravilno, kje
točno leži Primorska. Pet pa jih je lego Primorske označilo napačno. Na vprašanje, od katere
države je bilo Slovencem vrnjeno ozemlje, so pravilno odgovorili štirje učenci,
učen ostali pa so
podali drugačne odgovore. Dva sta napisala,
napisala da od Primorske, pet jih je napisalo od
Jugoslavije in eden od Bosne in Hercegovine. Trije učenci pa niso rešili te naloge.
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Graf 60: Poznavanje praznika dneva vrnitve Primorske
Primorske k matični domovini.

V 5. a razredu je skoraj cel razred pravilno označil smeri neba in lego Primorske (to je 20
učencev). Kar 10 učencev je vedelo, da je bilo Slovencem vrnjeno ozemlje od Italije, pet jih je
napisalo od Jugoslavije, eden od Primorske
Primorske in eden od Avstrije. Samo en učenec je pustil
nerešeno nalogo.
Najbolj so me presenetili visoki rezultati v 3. a razredu, kjer je kar polovica razreda pravilno
označila smeri neba in lego Primorske. Lego je večina učencev označila po logiki – veliko
učencev si je pomagalo s samo besedo Primorska. Besedo so ''razstavili'' na ''pri'' in ''morju'' in
tako ugotovili, kje se nahaja Primorska. Smeri neba pa so ravno tisti dan obravnavali med
poukom spoznavanja okolja in morda sem ravno zaradi tega dobila toliko
toliko boljše rezultate kot
na primer v drugem 3. razredu.

- 65 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Rauh Katarina, diplomsko delo

3. 6 SKLEP
Ob začetku nastajanja diplomske naloge sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja, ki so me
vodila in usmerjala skozi celotno delo. V raziskavi, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnih
vprašalnikov, sem pridobila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Prvo raziskovalno vprašanje se glasi Katere praznike učenci najbolje poznajo. Glede na
dobljene rezultate učenci najbolje poznajo dan samostojnosti in enotnosti. Še posebej me je
presenetilo znanje učencev 3. a in 4. a razreda s tako visokimi odstotki. Na ta praznik se
učenci vsako leto pripravijo, saj imajo tudi skupno proslavo ob samem prazniku. Prepričana
sem, da če bi jih povprašala po kateri izmed značilnosti tega praznika, bi dobila prave
odgovore. Za praznik Svetih treh kraljev, ki ga lahko označim za drugega najbolj poznanega,
pa me je presenetilo to, da sicer polovica učencev pozna imena vseh treh kraljev, ne vedo pa,
kdaj se ta praznik praznuje. Dokaj visoke odstotke sem dobila tudi pri vprašanju, ki sprašuje
učence po dnevu reformacije. Po pričakovanjih sta višja razreda pokazala več znanja, a tudi v
nižjih dveh razredih število pravilnih odgovorov ni bilo zanemarljivo. Na splošno sem
presenečena nad rezultati, saj so učenci pokazali več znanja za ''manj'' znane/opevane
praznike kot za poznane oziroma najbolj tipične praznike. Izpostavila bi tretjo nalogo, ki je
učence spraševala po prinašalcu daril za novo leto. Pravilnih odgovorov je bilo v treh razredih
za manj kot polovico. Lahko sklepam, da učenci Dedka Mraza ne poznajo, ker jim morda ne
prinaša daril oziroma ga ne praznujejo, ali pa so odgovor preprosto ugibali. Prav tako je
poznavanje šibko tudi za praznik valentinovo, kateremu veliko učencev sploh ni namenilo
nobene besede, prav tako tudi za svečnico in tepežkanje, za katera so bila tudi sicer moja
pričakovanja veliko nižja, a vendar ne tako nizka kot so pokazali odgovori.
Drugo raziskovalno vprašanje se glasi Katere značilnosti poznajo učenci na določene
praznike. Ugotovila sem, da učenci na splošno o praznikih bolj malo vedo. Še najbolj poznajo
praznik Svetih treh kraljev in dan samostojnosti in enotnosti. Po pogovorih z nekaterimi
izmed učiteljic teh štirih razredov lahko povzamem, da je znanje učencev o praznikih odvisno
predvsem od učiteljev samih, po drugi strani pa tudi od lastnega zanimanja učencev za to
področje. V samem učnem načrtu je za obravnavo praznikov predvideno zelo malo učnih ur,
obravnava svetnikov pa tam sploh ni omenjena. Tako da je popolnoma odvisno od učitelja,
koliko in kako jih še dodatno okrepi s tem znanjem. Presenečena sem bila, da učenci v tako
majhnem številu poznajo značilnosti svečnice - da se na ta dan dajo blagosloviti sveče je
vedelo samo nekaj učencev, kljub temu da so na ta dan v preteklem šolskem letu poleg
omembe praznika tudi blagoslovili sveče na šoli.
Z naslednjim, tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, Kateri svetnik je med
učenci najbolj poznan. Ugotovila sem, da sta otrokom najbližja sv. Miklavž in sv. Martin,
presenetili pa so me rezultati vseh štirih razredov glede poznavanja sv. Valentina in sv.
Silvestra. Oba lahko povežem tudi z ugotovitvami o poznavanju praznika valentinovo in novo
leto, ki so bile razmeroma slabe.
Z zadnjim, četrtim raziskovalnim vprašanjem pa sem želela ugotoviti, Kaj vedo učenci o
posameznem svetniku. Največ seveda vedo o sv. Miklavžu in z njim povezanim
miklavževanjem. Večina učencev je takoj vedela, za opis katerega svetnika gre pri 12. nalogi;
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v nasprotju z opisom drugega svetnika, sv. Silvestra, za katerega je vedelo zelo malo učencev.
Čeprav jim je drugi stavek opisa zelo namigoval na pravi odgovor (''Na nekaterih podobah
drži tudi ključ, ker z njim odklene novo leto.''), niso ugotovili za katerega svetnika gre. Zelo
veliko učencev pozna tudi navado ob prazniku sv. Martina, o poznavanju sv. Neže sem dobila
veliko višje rezultate v višjih dveh razredih, o sv. Valentinu pa, po rezultatih sodeč, zelo malo
vedo.
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4 ZAKLJUČEK
S to diplomsko nalogo sem raziskala, kako dobro učenci Osnovne šole Alojzija Šuštarja
poznajo praznike oziroma praznovanja ter svetnike v jesenskem in zimskem času. Spoznala
sem, da imajo učenci o tem manj znanja, kot sem pričakovala oziroma je njihovo vedenje o tej
temi dokaj skromno in pomanjkljivo.
S pomočjo anketnega vprašalnika sem dobila nek okvir znanja učencev o tej temi. Zavedam
pa se, da se mnogi učenci niso resno lotili reševanja tega ''testa'', ker se jim morda tisti
trenutek ni ljubilo reševati, nekateri so prišli precej utrujeni iz športne vzgoje, drugi pa so
pred tem pisali kontrolno nalogo. Rezultati bi lahko bili precej boljši, če ne bi bilo vseh teh
motečih dejavnikov. Morda pa je bil anketni vprašalnik tudi malce preobsežen in bi ga v
prihodnje malce skrajšala, da bi bil tako že na pogled bolj privlačen za učence.
Preko odgovorov na vseh štirinajst zastavljenih vprašanj sem dobila vpogled v poznavanje
praznovanj in svetnikov v štirih razredih imenovane osnovne šole. Potrdila sem si domnevo,
da je znanje učencev o tem precej različno in odvisno od mnogih dejavnikov. V prvi vrsti je to
odvisno od učiteljev, koliko se z učenci pogovarjajo o praznikih in svetnikih, in tudi na
kakšen način jim predstavijo tematiko. Če je le-ta predstavljena ob slikah, kakem filmčku in
morda s pomočjo kakšnih rekvizitov ali pa z delom po skupinah, je to bolj zanimivo in učenci
si tudi veliko več zapomnijo, kot pa če jim bi o tem samo frontalno predavali. V drugi vrsti je
učenčevo znanje o tem odvisno od njihovih staršev; če se ti potrudijo in na določene praznike
in godove svetnikov spregovorijo kakšno besedo, jim morda povedo kakšno svojo izkušnjo iz
otroštva, bo otroka to že predhodno spodbudilo in bo potem v šoli v pogovoru z veseljem
sodeloval in delil izkušnje z ostalimi sošolci. Na koncu pa je vse skupaj v veliki meri odvisno
od učenčevega lastnega interesa in zanimanja za to področje. Nekatere to področje ne privlači
ravno najbolj, spet druge pa lahko to zelo zanima. Da pa do tega lastnega
zanimanja/nezanimanja sploh pride, je v največji meri odvisno od učiteljev in staršev samih.
Če je v osnovi učitelj ali starš tak, da ga določena tematika ne zanima, se lahko kaj hitro
zgodi, da se to nezanimanje prenese tudi na učenca oziroma otroka in naenkrat postane njegov
odnos do določene teme enak oziroma podoben kot je odnos učitelja oziroma staršev. Zato je
še kako pomembno, da imamo kot učitelji ali kot starši širok pogled na svet in da otrokom
nudimo čim več informacij oziroma posredujemo čim več znanja o posameznih področjih,
kajti le tako si bodo učenci oziroma otroci že od malega lahko sami ustvarjali svoje mnenje
in zanimanje o posameznih tematikah.
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ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem Katarina Rauh, bodoča učiteljica. Zanima me, kaj veš o praznikih in svetnikih v
jesenskem in zimskem času. Zahvaljujem se ti za sodelovanje.

Spol (obkroži):

M

Ž

Razred: _______
1. Kdaj Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti?
a) 26. junija
b) 26. decembra
c) 26. aprila
2. Kdo se obdaruje za valentinovo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Kateri dobri mož prinaša darila za novo leto?
a) Miklavž
b) Božiček
c) Dedek Mraz

4. Prvo knjigo v slovenskem jeziku je napisal Primož Trubar. Ta pomemben mož je deloval
v času reformacije. Ali veš, kdaj Slovenci praznujemo ta praznik, dan reformacije?
a) 31. januarja
b) 31. decembra
c) 31. oktobra

5. Ali prirejajo v tvojem kraju miklavževanje? Kje?
__________________________________
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Kdaj Miklavž nosi darila?
____________________________________________________
Ali Miklavžu kaj nastaviš? Obkroži!

DA

NE

Če si pritrdilno odgovoril na 5. vprašanje, napiši, kaj mu nastaviš.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Kateri svetnik se omenja na dan, za katerega je značilna jed pečena gos, mlinci in rdeče
zelje?
a) Sv. Miklavža
b) Sv. Martina
c) Sv. Štefana
Na kateri dan praznujemo ta praznik? _________________________________________

7. Katero svetnico častimo 21. januarja? Svetnica je zavetnica pastirjev in ovčarjev ter
varuhinja ovac.
a) Sv. Nežo
b) Sv. Katarino
c) Sv. Lucijo

8. ''Otroci hodijo od hiše do hiše, kjer vse domače po vrsti tepejo s šibami, nakar so seveda
obdarovani.''
Za kateri običaj gre? _______________________________
Praznujemo ga:
a) 28. decembra
b) 28. marca
c) 28. septembra
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9. Dopolni:
V začetku meseca februarja praznujemo ___________________. Na ta dan dajo ljudje
blagosloviti ___________________, ki jih pozneje uporabljajo za različne namene. S tem
praznikom se konča božična doba.

10. Kateri svetnik je zavetnik konj in živine?
a) Sv. Anton
b) Sv. Štefan
c) Sv. Valentin

11. ''____________________ prinese ključe do korenin.'' Zato mu pravijo tudi prvi
spomladin. Čisto drugačen pa je ta svetnik v Angliji, kjer je že stoletja zaščitnik
_____________________ in dobrih prijateljev. Šega se je kasneje razširila tudi na ostali
anglosaški in evropski svet.

12. Spodaj sta opisana dva svetnika, ki godujeta meseca decembra. Na črto pred opisom
napiši, za katerega svetnika gre.

_____________________ - Svetnik je zavetnik domačih živali in priprošnjik za dobro
krmno letino. Na nekaterih podobah drži tudi ključ, ker z njim ''odklene'' novo leto.

_____________________ - Svetnik in prijatelj otrok, zavetnik ujetnikov, mornarjev,
priprošnjik za dobro poroko. Spada med najbolj priljubljene zimske svetnike. S posebnim
pričakovanjem ga spremljajo otroci, saj je ravno on tisti, ki obdaruje otroke.

13. Ta dan pri nas in še kje imenujemo tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti večer. Kateri
dan praznujemo? ____________________________________________________
Trije modri se pri nas imenujejo _____________________, ____________________ in
___________________________.
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14. 15. Septembra Slovenci praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. Na nemi
karti Slovenije označi smeri neba in obarvaj predel, kjer se nahaja Primorska.

Vir: http://www2.arnes.si/~sopaspas/atlas/

Od katere države je bilo Slovencev vrnjeno to ozemlje? ___________________________
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Slika 16: Primer ankete učenca 3. razreda.
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Slika 17: Primer ankete učenca 4. razreda.
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Slika 18: Primer ankete učenca 5. razreda.
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Slika 16: Primer odgovora učenca iz 3. razreda.

Slika 17: Primer odgovora učenca iz 4. razreda.
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